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RESUMO 

O Brasil é um país tropical que apresenta condições climáticas e de localização 

favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. Estas características contribuem para que o país seja 

classificado como o maior produtor mundial da cana-de-açúcar. Essa cultura ocupa o terceiro 

lugar em relação à área plantada no país, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. A 

maior parte dos responsáveis pela produção da cana-de-açúcar também são os responsáveis 

pelo seu beneficiamento e transformação. Neste contexto, a necessidade de planejar a 

produção e decidir sobre o investimento nos portfólios de subprodutos derivados dessa cultura 

torna-se evidente para os produtores e agentes do mercado. Compondo um portfólio de 

subprodutos derivado da cultura da cana-de-açúcar podem-se citar o açúcar (cristal, refinado, 

dentre outros tipos) e o etanol (anidro e hidratado). Estes são utilizados como ativos para o 

processo de investimento. Comumente no contexto de investimentos, duas questões são 

evidenciadas: o quanto e em quê investir o capital disponível, a incerteza inerente a esse 

processo incentiva o desenvolvimento de modelos de decisão que auxiliem os gestores a 

alocar seus recursos disponíveis dentre os ativos de investimentos, objetivando a 

maximização do retorno em detrimento da minimização do risco associado ao processo. Com 

o propósito de responder a esta situação, o presente trabalho apresentará um modelo aplicando 

conceitos de Análise de Decisão e Análise Bayesiana do Risco para auxiliar no processo de 

gerenciamento de ativos no mercado financeiro da indústria sucroalcooleira brasileira. 

 

Palavras Chave: Indústria Sucroalcooleira, Seleção de Portfólio, Análise de Decisão, Risco 

de Bayes. 
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ABSTRACT 

Brazil is a tropical country that has location and climatic conditions favorable to the 

cultivation of sugar cane. These features contribute to the country is ranked as the world's 

largest producer of the sugar cane. This culture is in third place in relation to acreage in the 

country, creating thousands of direct and indirect jobs. Most people responsible for the 

production of cane sugar also are responsible for their processing and transformation. In this 

context, the need to plan production and decide about investment in the portfolios of products 

derived from this culture becomes clear to the producers and market agents. Compounding a 

portfolio of products derived from the culture of sugar cane may be mentioned sugar (crystal, 

refined, among others) and ethanol (anhydrous and hydrous). These are used as assets to the 

investment process. Usually in the context of investments, two issues are highlighted: how 

and why to invest available capital, however, the uncertainty inherent in this process 

encourages the development of decision models that help managers to allocate resources 

among its assets investments, aiming to maximize the return at the expense of minimizing the 

risk associated with the process. In order to address this situation, this paper presents a model 

by applying concepts of Decision Analysis and Bayesian Risk Analysis to assist in the process 

of asset management in the financial market of the Brazilian sugarcane industry. 

 

Keywords: Sugarcane Industry, Portfolio Selection, Decision Analysis, Bayes Risk. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cana-de-açúcar é uma das culturas agrícolas de maior destaque dentre os países 

tropicais. O cultivo desta planta gera milhares empregos diretos e indiretos, sendo fonte de 

renda e desenvolvimento para diversas sociedades. 

Desde o início do investimento no setor sucroalcooleiro, as atividades neste segmento 

exercem significativa influência na economia brasileira. Segundo o IBGE (2011), para 2011, 

espera-se que a produção de cana-de-açúcar nacional apresente índices em torno de 

666.800.096 toneladas, o que é incentivado pela produção de vários subprodutos que 

abastecem o mercado interno e o externo. 

Compondo o portfólio de subprodutos derivados da cultura da cana-de-açúcar podem-se 

citar o açúcar (cristal, refinado, dentre outros tipos), o etanol (anidro e hidratado) e a geração 

de energia elétrica extraída do processamento dos resíduos da cana-de-açúcar. Observando a 

Figura 1.1, pode-se verificar que a ampliação deste portfólio foi intensificada nos últimos 

anos. Uma das principais causas dessa ampliação foi devido a intensa valorização de 

alternativas de consumo para a sociedade, em especial para o petróleo, que atingiu preços 

elevados até 2008 (IBGE, 2011). Esta característica aumentou ainda mais a importância do 

setor sucroalcooleiro para economia brasileira (IBGE, 2011). 

 

 

Figura 1.1 - Evolução da produção de cana-de-açúcar. Fonte: IBGE (2009) 

 

Anteriormente, o governo geria e planejava os recursos de produção na indústria 

sucroalcooleira, contudo, a partir de 1990 essa responsabilidade passou a ser do setor privado, 
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prevalecendo o regime de livre mercado, oscilando de acordo com a lei da oferta e da procura. 

No entanto, a maior parte dos responsáveis pela produção da cana-de-açúcar também são os 

responsáveis pelo seu beneficiamento e transformação. Neste contexto, a necessidade de 

planejar a produção e decidir sobre o investimento nos portfólios de subprodutos derivados 

dessa cultura direciona os produtores a implantarem alternativas de proteção quando assumem 

o papel de investidores no setor sucroalcooleiro. 

No contexto organizacional, o planejamento e as decisões são reconhecidos como 

recursos fundamentais para o desempenho operacional. Esse processo de planejamento pode 

levar à negociação dessas commodities na bolsa de mercados futuros e outras operações, em 

meio à incerteza referente às cotações desses ativos no mercado e aos custos referentes aos 

insumos para o processamento da cana-de-açúcar para cada respectivo derivado. 

As decisões sobre investimentos em negócios, em geral, caracterizam-se pelo 

tratamento de problemas não-estruturados, requisitando um alto nível de conhecimento 

conceitual por parte do decisor, ou grupo de decisores (SOUZA, 2007). Presentes em todos os 

níveis, as decisões, em geral, são tomadas seguindo um raciocínio lógico a partir do 

conhecimento sobre o contexto para atingir as expectativas do gestor (decisor). Desta forma, o 

processo decisório consiste na definição de etapas sequenciadas com o objetivo de solucionar 

um problema (OLDCORN & PARKER, 1998). 

A principal motivação deste tipo de decisão é a resposta sobre em que e o quanto 

investir em cada tipo de negócio, visando o máximo ganho para o decisor. No entanto, a 

incerteza sobre este processo é inerente e influenciada pelas preferências do decisor, que leva 

em consideração sua posição quanto a aversão ao risco. 

Com o propósito de responder a esta situação, o presente trabalho apresentará um 

modelo baseado nos conceitos de Análise de Decisão e Análise Bayesiana do Risco para 

auxiliar no processo de gerenciamento de ativos no mercado de commodities da indústria 

sucroalcooleira brasileira. 

1.1 Justificativa 

Historicamente, o cultivo da cana-de-açúcar representa uma importante atividade para o 

desenvolvimento da economia e abrange aspectos dimensionais refletidos nos problemas de 

decisão neste segmento. Em especial, o cultivo brasileiro apresenta uma alta capacidade 

produtiva, fornecendo subprodutos como açúcar, etanol e energia elétrica para as diversas 

sociedades regionais, o que evidencia os problemas de investimento dentre os ativos do setor. 
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Devido à importância da indústria sucroalcooleira para a economia regional e o 

destaque corrente na economia nacional e internacional, observou-se que muitas empresas são 

confrontadas com a necessidade de estruturar o processo de planejamento e a alocação entre 

seus ativos para obter melhores resultados financeiros neste setor. 

1.2 Objetivos do Trabalho 

1.2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral, propor um modelo de decisão com base 

nos recursos da Análise de Decisão aplicado ao problema de gerenciamento e seleção de 

ativos para a indústria sucroalcooleira brasileira. Desta forma este trabalho pretende contribuir 

com a apresentação de um modelo de decisão visando a formulação de uma ferramenta de 

gestão competitiva para o setor sucroalcooleiro brasileiro. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para o alcance do objetivo geral, outrora apresentado, os objetivos específicos são 

descritos conforme lista subsequente. 

 

 Verificar o estado da arte referente ao desenvolvimento de modelos de decisão 

aplicáveis ao problema em questão; 

 Definir e estruturar o problema de seleção de ativos para a indústria sucroalcooleira; 

 Propor uma abordagem formal para tratar o problema através de um modelo para o 

problema de decisão de gerenciamento e seleção de ativos na indústria sucroalcooleira 

brasileira; 

 Elaborar análises estatísticas sobre os dados da indústria sucroalcooleira brasileira; 

 Obter conhecimento estatístico referente ao comportamento de indicadores 

financeiros relevantes para a tomada de decisão; 

 Formular um estudo de caso e aplicar o modelo proposto; 

 Avaliar os resultados obtidos do modelo e prover uma análise crítica a partir de uma 

aplicação numérica. 
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1.3 Estrutura da Dissertação 

O trabalho apresentado foi organizado em sete capítulos, sendo estes descritos a seguir. 

 

 No Capítulo 1 é apresentada a introdução sobre o tema e os conceitos que serão 

abordados em todo o trabalho; 

 O Capítulo 2 aborda os conceitos teóricos que embasam a proposta do estudo; 

 O Capítulo 3 é composto pela revisão da literatura, em que são apresentados 

trabalhos publicados sobre o tema da pesquisa; 

 O Capítulo 4 considera a metodologia adotada para a pesquisa; 

 O Capítulo 5 apresenta o modelo de decisão utilizado pela pesquisa; 

 O Capítulo 6 é destinado à apresentação do estudo de caso, aplicação do modelo e 

dos resultados obtidos pelo modelo; 

 No Capítulo 7 são expostas as considerações finais sobre a pesquisa, bem como 

algumas sugestões de trabalhos futuros. 

Por fim, são listadas as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração da 

pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A seguinte seção destina-se a construir argumentos teóricos que fundamentam os 

principais conceitos do trabalho a ser elaborado. Para tal, serão tratados aspectos sobre a 

Indústria Sucroalcooleira Brasileira, Decisões sobre o Gerenciamento de Ativos, Seleção de 

Portfólio e Aplicações de Análise de Decisão. 

2.1 O Cultivo da Cana-de-Açúcar no Brasil 

Desde que chegou ao Brasil, a cana-de-açúcar representa uma das maiores culturas 

agrícolas do país. Uma das maiores vantagens para a produção de cana-de-açúcar no Brasil é 

a localização do país em regiões tropicais e chuvosas. Em comparação com outros países da 

América Latina, África e do Sudeste Asiático, as características geográficas, climáticas e a 

mão-de-obra abundante contribuem para que o Brasil seja classificado como o maior produtor 

mundial de cana-de-açúcar da atualidade (UNICA, 2011). 

Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA, 2011), a área destinada ao 

plantio do setor sucroalcooleiro no Brasil corresponde a 8,2 milhões de hectares, seguindo um 

regime de precipitação pluvial, em que a região Centro-Sul representa a principal área 

produtora do país com cerca de 90% do total da produção, enquanto que os 10% restantes da 

produção são fornecidos pela região Nordeste. A Tabela 2.1 apresenta a estimativa de 

produção de cana-de-açúcar para o ano de 2011, apresentada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Tabela 2.1 - Área plantada, área colhida e produção, por ano da safra e produto 

Safra 2011 – Cana-de-Açúcar 

Mês/ano: Março de 2011 

Região Geográfica 
Área plantada 

(hectares) 

Área colhida 

(hectares) 

Produção 

(toneladas) 

Norte 48.156 40.363 2.801.775 

Nordeste 1.297.547 1.171.933 68.528.797 

Centro-Oeste 1.454.259 1.309.983 107.555.944 

Sudeste 6.154.663 5.326.232 432.455.026 

Sul 677.870 675.894 55.458.554 

Brasil 9.632.495 8.524.405 666.800.096 

Fonte: IBGE – Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (2011)  

 

A diferença observada entre o total de áreas plantadas e áreas colhidas é justificada pelo 

regime de chuvas, disponibilidade de equipamentos de colheita e transportes, dentre outros 

fatores que influenciam nas condições aceitáveis para a colheita da cana-de-açúcar. 
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As estimativas do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC, 2011) correspondem a um 

crescimento da cana-de-açúcar em produção e área de cultivo para os próximos anos. No 

entanto, segundo a UNICA (2011) esta expansão não representa qualquer ameaça a região 

amazônica brasileira, uma das principais preocupações ambientais envolvidas no processo de 

investimento do setor sucroalcooleiro. 

Apesar da concentração da flora brasileira, a região amazônica não apresenta condições 

de solo, logística ou climática favoráveis para o cultivo da cana-de-açúcar, o que inviabiliza a 

produção nesta região. Por outra perspectiva, a extensão geográfica ocupada pela Amazônia 

(cerca de 420 milhões de hectares) em muito se distancia da área cultivada pela cana-de-

açúcar no Brasil (cerca de 8,5 milhões de hectares). 

Das áreas de concentração da produção de cana-de-açúcar, as que apresentam melhores 

condições de expansão são: o oeste do estado de São Paulo, o Triângulo Mineiro e o sul dos 

estados do Mato Grosso do Sul e Goiás (UNICA, 2011). A Figura 2.1 representa o mapa do 

setor sucroalcooleiro no Brasil, em que as regiões em destaque representam os principais 

centros de produção e transformação da cana-de-açúcar, segundo dados do IBGE (2011), 

UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas - SP) (2011) e do CTC (Centro de 

Tecnologia Canavieira) (2011). 

 

Figura 2.1 – Mapa da Produção de Cana-de-Açúcar no Brasil (UNICA, 2011) 
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O portfólio de subprodutos desta cultura é diversificado e oferece amplos benefícios 

para a sociedade. Os principais subprodutos são o açúcar (cristal, refinado, dentre outros), o 

etanol (anidro e hidratado) e a extração de energia gerada a partir da biomassa dos resíduos da 

transformação da planta. Estes subprodutos tratados pelo avanço da tecnologia tornaram a 

cana-de-açúcar um novo paradigma de energia limpa e renovável (UNICA, 2011). 

2.1.1 Os Subprodutos da Cana-de-Açúcar no Brasil 

A tecnologia utilizada no processo de transformação da cana-de-açúcar permite que 

todos os insumos do processo sejam utilizados como matérias-primas para outros processos. 

Um exemplo é a utilização do bagaço e da fibra da cana-de-açúcar para geração de energia. 

Este processo fornece o abastecimento de energia térmica e eletricidade suficientes para a 

operação das usinas de transformação de subprodutos da planta (AZEVEDO & GALIANA, 

2009; NASCIMENTO et al., 2010). 

De acordo com os números divulgados pelo Jornal Cana (2011), para a safra 2009/2010 

foram movimentados 56 milhões de reais na produção de cana, açúcar, etanol e 

bioeletricidade (energia gerada a partir dos resíduos da planta). Este investimento representou 

2% do PIB brasileiro e gerou cerca de 4,5 milhões de empregos diretos e indiretos. 

Em números de produção, na safra 2009/2010 foram moídos 610 milhões de toneladas 

de cana, dos quais foram produzidos 33 milhões de toneladas de açúcar e 29 bilhões de litros 

de etanol (JORNAL CANA, 2011). 

Desde o início do cultivo da cana-de-açúcar no país, o destaque da transformação da 

planta é concentrado na oferta de açúcar. Atualmente, o Brasil é considerado o maior produtor 

e exportador de açúcar mundial. Em destaque, cerca de 20% da produção mundial de açúcar é 

oriunda do país; e em percentuais de exportações, o Brasil responde por 40% (UNICA, 2011). 

A UNICA (2011), União da Indústria de Cana-de-Açúcar, estima que para a safra de 

2011/2012, 48,06% seja destinada a produção de açúcar e para a produção de etanol, estima-

se 21 bilhões de litros, que abastecem o mercado interno e o externo. Estes dados foram 

estimados levando-se em consideração a influência de fatores ambientais, tais como as 

mudanças climáticas em relação à safra anterior. 

Criado em novembro de 1975, o Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) 

incentiva a produção de combustível comercial renovável em grande escala a partir de 

matérias-primas como a cana-de-açúcar, mandioca e outros insumos (UNICA, 2011). Este 

programa foi implantado como resposta direta a crise do petróleo de 1973, e tem como 
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principal motivação a busca e produção de produtos que possam substituir os derivados do 

petróleo no fornecimento de energia. 

A produção de etanol brasileiro é estimulada pela prática empresarial e pelas inovações 

tecnológicas, isto assegura a competitividade do produto como fonte de energia em escala 

mundial. Esta característica incentiva o interesse das demais nações pelo etanol brasileiro, 

principalmente pelo avanço tecnológico que o país possui quanto à produção e utilização do 

etanol como combustível (GOLDEMBERG, 2007). Segundo o Departamento de Energia dos 

EUA (DOE, 2011), o etanol brasileiro de cana-de-açúcar reduz a emissão de gases causadores 

do efeito estufa em cerca de 90%, comparado com o uso de gasolina, o que impulsiona o 

desenvolvimento deste produto em amplitudes mundiais. 

Contudo, o investimento no setor sucroalcooleiro concentra-se pela busca de 

alternativas para a produção de energias renováveis em todo o mundo, em especial pela 

previsão de substituição dos subprodutos extraídos do petróleo. Essa perspectiva é 

evidenciada quando se aponta a crescente demanda por veículos Flex-Fuel, a necessidade de 

exportações do etanol e a preocupação com a emissão de gases causadores do efeito estufa 

(AZEVEDO & GALIANA, 2009; CAMARGO Jr. et al., 2010; NASCIMENTO et al., 2010). 

A Figura 2.2 apresenta o comportamento crescente do número de veículos Flex-Fuel vendidos 

no Brasil em comparação aos veículos movidos por gasolina ou etanol. Por esta perspectiva, o 

setor sucroalcooleiro influencia fortemente o desenvolvimento da economia brasileira. 

 

 

Figura 2.2 – Número de Veículos Vendidos no Brasil (Dados fornecidos pela UNICA, 2011) 
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O entendimento do impacto que o investimento no setor sucroalcooleiro exerce sobre a 

economia nacional e mundial é fundamental para o posicionamento estratégico de diversas 

organizações no mercado. Tendo em vista que as negociações envolvidas neste setor são 

realizadas seguindo o regime de livre mercado, é fundamental que os gestores deste segmento 

acompanhem e entendam as necessidades de planejamento, gestão e análise dos ativos 

investidos, tendo em vista a importância destes para a sobrevivência organizacional. 

A análise de investimentos é um quesito que requer instrumentos de avaliação e 

diversas habilidades conceituais, tendo em vista o processo complexo das tomadas de decisão 

sobre os negócios. A partir desta perspectiva, faz-se necessária uma breve explanação sobre o 

assunto. 

2.2 Análise de Investimentos 

A gestão financeira é a função organizacional responsável pela efetiva gerência dos 

fluxos monetários derivados da atividade produtiva em um intervalo de tempo. Em muitas 

situações, essa função atua sobre os investimentos organizacionais e seu objetivo é identificar 

o equilíbrio entre a geração de lucro e a manutenção de recursos líquidos no contexto 

(DAMODARAN, 2009). 

Segundo Ferreira (2009), um investimento pode ser entendido como a aplicação de 

recursos monetários no mercado de capital para obter benefícios (renda, lucro) a partir do 

valor aplicado, que pode ser apresentada em termos monetários ou em insumos (bens e/ou 

serviços) para novos investimentos. É sobre esta perspectiva, a de obter retorno sobre o 

capital investido, que o presente trabalho aborda os aspectos sobre investimentos. 

Desta forma, quando são discutidas as aplicações da análise de investimentos, destaca-

se o interesse sobre a gestão de valores monetários de um indivíduo ou organização. Por tal, 

muitas vezes a análise de investimentos é considerada uma ferramenta de gestão financeira 

(FABOZZI & MARKOWITZ, 2002; TRAVERS, 2004). 

Segundo Fabozzi & Markowitz (2002), a análise de investimentos é um processo que 

envolve cinco etapas: 

 

 Definir os objetivos do investimento; 

 Estabelecer uma política de investimento; 

 Selecionar uma estratégia de investimento; 

 Selecionar os ativos de investimentos específicos; 
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 Medir e avaliar o desempenho do investimento. 

 

Essas etapas, em suma, conduzem o investidor a entender o contexto em que aplicará 

recursos financeiros e a extrair os benefícios de suas alternativas de decisão, frente ao 

mercado de capital. Desta forma, o investidor evidencia seu potencial de investimento, seu 

interesse sobre esta ação e conhece os prováveis benefícios recebidos pelo investimento, de 

acordo com suas preferências. 

Sobre os investimentos, é possível elaborar diferentes avaliações que respondam sobre o 

desempenho e benefício financeiro entregue ao investidor. Reilly & Brown (2003) e Ferreira 

(2009) apresentam algumas modalidades e classificações sobre os projetos de investimentos 

desenvolvidos nos diversos segmentos do mercado. Essas classificações embasam as 

abordagens de assumir critérios de avaliação de investimentos econômicos, úteis para 

mensurar a vantagem de se investir em um projeto ou ativo no contexto de mercados futuros. 

Almeida (2011) apresenta considerações significantes sobre o tema. 

A principal contribuição dos critérios de avaliação sobre os investimentos é responder 

sobre o custo de oportunidade do capital financeiro e indicar se há ou não retorno e/ou 

benefícios econômicos na ação de investir em um projeto ou ativos (REILLY & BROWN, 

2003; ALMEIDA, 2011). Esse custo de oportunidade, comumente, é tratado como o risco que 

o investidor está disposto a enfrentar no contexto de investimentos. 

No processo de investimentos é notório o risco associado a cada etapa. Esse risco, 

muitas vezes é evidenciado pela incerteza inerente ao contexto, tendo em vista a interação de 

diversas variáveis. Com o intuito de esclarecer o significado dos termos incerteza e risco, 

KNIGHT (1921) os diferencia abordando que a incerteza é algo subjetivo, do qual não se 

extrai informações concretas, mas que é importante para o estudo do comportamento das 

variáveis contextuais e está relacionada às distribuições de probabilidade não definidas sobre 

as variáveis contextuais; quando a incerteza pode ser medida, passa a ser tratada como risco, 

uma variável que pode ser mensurada e oferece informações suficientes para definir a 

consequência de uma situação. O entendimento de ambas as definições é essencial para o 

presente trabalho. 

Com isso, será adotada a definição do âmbito financeiro, tratado por Damodaran (2009), 

que aborda o risco, em sua definição mais ampla, como a variabilidade dos retornos 

observados de um projeto ou ativo de investimentos, comparados com seu retorno esperado. 

Essa definição é comumente aplicada no âmbito financeiro, tendo em vista que abrange os 

resultados positivos e negativos dos retornos calculados. No contexto de investimentos, o 
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risco é comumente tratado como perda, em termos monetários, por isso sua gestão é 

fundamental para o desempenho da organização. 

A questão principal que envolve o cenário de investimentos é definir em que projeto ou 

ativo, o investidor obterá maiores retornos em detrimento dos riscos, tendo em vista suas 

preferências. Desta forma, o conhecimento e a gestão do risco associado ao processo de 

investimento podem ser utilizados como medida de desempenho, auxiliando o processo de 

tomada de decisão. 

2.2.1 Avaliação do Risco em Investimentos 

Em qualquer ação cotidiana, o indivíduo está sujeito a enfrentar riscos que ameaçam seu 

estado de bem-estar e conforto. Estes riscos são, muitas vezes, tratados como ameaças e 

apresentados por dois tipos: o risco físico e o risco econômico. 

O risco físico, como o nome indica, é o risco que o indivíduo enfrenta por se expor a 

condições contextuais que oferecem pouca ou nenhuma segurança física. Enquanto que, o 

risco econômico se refere ao risco que o indivíduo enfrenta ao investir em bens e serviços no 

mercado de capital. Em geral, este risco é expresso em termos monetários (DAMODARAN, 

2009). Com esta distinção, para o trabalho apresentado, quando o risco for mencionado, este 

se refere ao risco econômico em uma determinada situação. 

No contexto de investimentos, o retorno das ações do investidor (decisor) está associado 

ao risco que se está disposto a enfrentar. Esta relação é direta: quanto maior o risco, maior o 

retorno (GITMAN, 2006; DAMODARAN, 2009). Isso significa que os ganhos são 

proporcionais ao risco que se pretende enfrentar, destacando as preferências e interesses do 

decisor, e/ou organização, para definir as ações de investimento que melhor respondam as 

suas expectativas. Com isso, admite-se o conceito de risco como tema fundamental para a 

área dos negócios. 

No contexto dos negócios, o risco nos investimentos se torna um fator relevante, tendo 

em vista o posicionamento organizacional. No entanto, o decisor pode assumir operações que 

o protejam e assegurem sua estratégia de investimento diante das possíveis oscilações do 

mercado. Uma das operações mais comuns é o hedge. 

A definição do hedge conduz o decisor a buscar alternativas de menor risco, assumindo 

uma medida de proteção no contexto de investimentos. Ou seja, considerando as diversas 

variáveis contextuais e suas interações, o hedge indica que a ação mais recomendada é aquela 

que oferece menores riscos para o investidor, em contrapartida, pode não oferecer maiores 
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retornos (DAMODARAN, 2009; ANG et al., 2011). Essa operação certifica a proteção do 

investimento, em especial, nos segmentos de mercado que apresentam oscilações constantes, 

como o caso do mercado agrícola. Esta estratégia é considerada no estudo apresentado. 

A adoção de uma operação de proteção em contextos de investimento, muitas vezes é 

útil para representar o sentimento de aversão ao risco que o decisor sente quando exposto a 

consequências monetárias. Segundo Damodaran (2009), em geral, o comportamento humano 

em situações de investimentos financeiros reflete a utilidade que determinado valor monetário 

representa para cada indivíduo. 

No contexto econômico, o termo utilidade se refere ao valor empregado a determinado 

bem e/ou serviço, diferenciando-se do preço deste, refletindo as preferências do decisor num 

contexto de riscos e incertezas (BERNOULLI, 1954; SOUZA, 2007). Neste sentido, a teoria 

da utilidade é eficiente para descrever a aversão ao risco de um indivíduo, tendo em vista sua 

capacidade de investimento. 

Segundo esta teoria, o indivíduo é motivado a escolher a alternativa que apresente o 

maior valor esperado, o que significa que o decisor maximiza sua utilidade esperada, 

admitindo-a como medida de satisfação esperando respostas positivas sobre a alternativa 

escolhida (VON NEUMANN E MORGENSTERN, 1947). 

Em geral, quanto maior o valor esperado, maior o risco de se enfrentar determinada 

situação. No entanto, indivíduos que não demonstram disposição de enfrentar maiores riscos, 

apresentam utilidade marginal decrescente (caracterizando a aversão ao risco). Em caso 

contrário, quando o indivíduo apresenta-se disposto a enfrentar o risco associado a 

determinada situação, diz-se que o indivíduos está propenso ao risco. Ou ainda, quando a 

apresentação do risco não interfere na posição do indivíduo, este é caracterizado por sua 

neutralidade em relação ao risco. Estes comportamentos, em geral, são representados pela 

Função Utilidade e pode ser verificado na Figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Utilidade versus Riqueza (Adaptado de DAMODARAN, 2009) 

A Figura 2.3 representa os possíveis comportamentos do decisor no contexto de 

investimentos, assumindo a aversão ao risco como parâmetro. A Função Utilidade é capaz de 

descrever o comportamento que o decisor assume sobre o risco em determinado contexto e 

destaca a importância da gestão deste indicador para os negócios. 

Bernoulli (1954) introduziu as discussões a cerca da teoria da utilidade, e com base em 

suas contribuições, Von Neumann e Morgenstern (1947) elaboraram os axiomas que 

embasam essa teoria. A apresentação destes axiomas pode ser encontrada em Hakansson 

(1970), Fishburn (1989), Souza (2007) e Hui (2011). 

O entendimento e a gestão do risco econômico para o contexto de investimentos é 

fundamental para que sejam escolhidos, mantidos e avaliados os ativos de investimento que 

melhor respondam as expectativas do investidor e/ou organização. Derivadas da Teoria da 

Utilidade, algumas medidas de risco são apresentadas. 

2.2.2 Medidas de Risco 

A existência do risco para o processo dos negócios é inerente ao contexto. Em qualquer 

ação, o indivíduo está sujeito a enfrentar situações que coloquem suas preferências em 

destaque diante do retorno que possa adquirir. Por tal, o quesito de maior importância se 

concentra na correta mensuração deste risco. Na literatura, é possível encontrar algumas 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Peter+C.+Fishburn
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medidas que satisfazem a posição financeira de entender o potencial de cada ativo ou carteira 

de investimento. 

O risco, em geral, é calculado em função do retorno obtido sobre o investimento. Em 

um modelo probabilístico, é comum a utilização da variabilidade dos retornos de uma carteira 

de investimento ao longo do tempo, como uma medida de risco. Esta é definida por variância. 

A variância é utilizada para indicar a dispersão de uma variável aleatória em relação a 

seu valor esperado. Ou seja, tendo-se o valor esperado do retorno de uma carteira de 

investimentos, este assume a referência para o cálculo da variabilidade dos demais retornos 

em um intervalo de tempo determinado (BORNIA, 2008). Desta forma, pode-se denotar a 

variância de uma dada variável (X) pela Equação 2.1. 

 
Equação 2.1 

Onde, E(X) é o valor esperado da média de X e E[(X – E(X))²] é o quadrado da diferença 

das variáveis X pela sua média. No caso discreto, a variância de uma carteira de investimentos 

é calculada pelo somatório das variâncias dos retornos obtidos multiplicados pela 

probabilidade de ocorrência da variável aleatória. No caso contínuo, calcula-se a integral da 

variância multiplicada pela função de densidade de probabilidade da variável aleatória. 

Apesar da ampla utilização da variância dos retornos como medida de risco, no contexto 

de investimentos seu desempenho não é eficiente. A variância é capaz de quantificar a 

dispersão entre os retornos dos diferentes ativos, mas não considera as caudas da distribuição 

de probabilidade sobre as variáveis, além de permitir uma variação imprecisa sobre a média 

da variável aleatória considerada (FERREIRA, 2009). 

Essa falta faz com que a variância não seja capaz de representar o risco de um 

investimento em cenários de mudanças e oscilações do mercado. Com isso, a utilização dos 

percentis como medidas de risco ganhou destaque no contexto financeiro. 

O VaR é uma importante medida de risco que representa a perda máxima esperada que 

um ativo ou carteira de investimentos pode sofrer em um período de tempo, dado um 

intervalo de confiança (HOLTON, 2003; ESCANCIANO & OLMO, 2011). Desta forma, o 

investidor pode tomar como base a série histórica dos retornos obtidos na carteira de 

investimentos, ou considerar que os retornos assumem uma distribuição normal de 

probabilidade. Em ambos os casos, o VaR deve ser capaz de indicar a probabilidade que a 

máxima perda seja atingida em determinada situação. 
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A distribuição normal é útil para o processo de inferência estatística dos dados. Essa 

importância é verificada pela aderência que as variáveis aleatórias apresentam sobre esta 

distribuição, pela aproximação realista que apresenta em relação ao comportamento das 

variáveis aleatórias e pelo Teorema do Limite Central, que argumenta a aderência das 

variáveis de referência sobre a distribuição normal de probabilidade. (HOLTON, 2003; 

TRIOLA, 2005). 

A fácil utilização do VaR possibilitou a disseminação desta metodologia como medida 

de risco no contexto de investimentos financeiros. No entanto, o VaR apresenta limitações 

quando relacionados os ativos de investimento em diferentes cenários, considerando 

diferentes valores máximos de perda em certo intervalo de confiança. Uma medida que tenta 

interpretar estas condições é o CVaR. 

O CVaR adequa-se como medida de risco para modelos de seleção de portfólios. 

Enquanto o VaR indica a máxima perda de uma carteira de investimento, o CVaR indica o 

valor médio destas perdas considerando que ocorreu o pior cenário definido pelo VaR. Desta 

forma, o CVaR é considerado uma medida de risco coerente e robusta para a gestão de ativos 

ou portfólios de investimentos (LIM et al., 2011). 

No entanto, é possível encontrar outras abordagens para o problema sobre os 

investimentos e mensuração do risco envolvido. Uma dessas é o tratamento do contexto sob a 

ótica da Análise da Decisão, uma disciplina que propõe o estudo e a interação das diversas 

variáveis envolvidas no contexto de decisão, através de conceitos probabilísticos e utilização 

de análise bayesiana como medida de risco. Esta abordagem é interessante, pois agrega valor 

ao processo analítico quando insere aspectos da incerteza inerente ao processo decisório. 

2.3 Análise de Decisão sobre os Investimentos 

Podendo ser aplicada a qualquer contexto de problemas de decisão, a Análise de 

Decisão é uma disciplina que oferece recursos matemáticos para a formulação e solução 

destes problemas de forma racional, considerando incertezas associadas a todo o processo 

(BERGER, 1985; SOUZA, 2007; PARMIGIANI & INOUE, 2009). 

Para a formalização da solução de problema de decisão, Simon (1965) sugere uma 

estrutura que representa de forma construtiva os requisitos que devem ser cumpridos: 

 

 Percepção da situação que envolve o problema; 

 Análise e definição do problema; 
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 Definição dos objetivos; 

 Procura de alternativas e solução, ou de cursos de ação; 

 Escolha (seleção) da alternativa mais adequada ao alcance dos objetivos; 

 Avaliação e comparação de alternativas, implementação da alternativa escolhida. 

 

Para compor esta estrutura, a Análise de Decisão utiliza os recursos de análise 

contextual. Assim, esta disciplina relaciona as diversas variáveis influentes no contexto de 

estudo para determinar as alternativas que melhor respondem às expectativas do decisor, 

utilizando os conceitos estocásticos para estimar o comportamento probabilístico dessas 

alternativas (BERGER, 1985; HANSSON, 2005; SOUZA, 2007). 

O investimento em negócios pode ser entendido como a introdução de um novo produto 

no mercado, o aumento da capacidade produtiva através da aquisição de novos equipamentos 

e instalações, a inserção da empresa em um novo segmento de mercado, dentre outros 

(SOUZA, 2007). No mercado financeiro, as melhores alternativas de investimentos são 

aquelas que maximizam os ganhos para o investidor, em função do controle do risco 

associado ao processo de escolha e alocação de recursos financeiros (FABOZZI & 

MARKOWITZ, 2002; TRAVERS, 2004). Dessa forma, a complexidade dos problemas de 

decisões sobre investimento requer um planejamento estruturado das intenções e capacidades 

empresariais, bem como o conhecimento e a aquisição de informações das diversas variáveis 

e fatores contextuais. 

Na Análise de Decisão, as variáveis contextuais são tratadas como elementos básicos 

para a estruturação de um modelo de decisão e são identificadas por metodologias definidas 

para sua definição. Estes elementos, representados por conjuntos de estruturas matemáticas, 

descrevem as categorias dos estados da natureza do problema de decisão, as observações ou 

os dados experimentais sobre o problema, as possíveis alternativas de decisão a serem 

escolhidas e os diversos ganhos e/ou perdas envolvidos em todo o processo de tomada de 

decisão. A interação desses elementos, em geral, é representada pelas regras de decisão, que 

indicam a melhor ação a ser adotada para o maior retorno para o decisor (HANSSON, 2005; 

PARMIGIANI & INOUE, 2009). Para o trabalho apresentado, a explanação desses elementos 

é oportuna. 
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2.3.1 Elementos da Análise de Decisão 

Uma das primeiras etapas para a formulação do problema de decisão é a percepção da 

situação que envolve o problema de decisão. Souza (2007) recomenda que seja seguido um 

método lógico, considerando o que se sabe e o que se pode fazer para alcançar aquilo que se 

deseja obter. Com isso, deve-se elencar todo o conhecimento sobre o contexto, uma vez que o 

conhecimento é capaz de reduzir a incerteza e o risco sobre os parâmetros contextuais, bem 

como as alternativas disponíveis e os procedimentos possíveis para alcançar as preferências 

do decisor, levando em consideração as incertezas e o tempo associados ao processo de 

decisão. Isso significa que devem ser definidos alguns conjuntos de variáveis que influenciam 

na definição de alternativas para os problemas de decisão. 

Em primeira instância, é apresentado o conjunto de alternativas de decisão. Este 

conjunto, representado por A, é constituído de elementos que descrevem as possíveis soluções 

de alocação de recursos disponíveis para o decisor (BERGER, 1985). Desta forma, no 

contexto de investimentos, o conjunto de alternativas de decisão será constituído de parcelas 

de investimento financeiro dentre os ativos (produtos) selecionados. 

A partir da alternativa escolhida, para o decisor são entregues as consequências 

(payoffs) de suas ações. Essas consequências são descritas em forma de lucro ou perda sobre o 

investimento aplicado e são representadas, em geral, pelo conjunto B. De acordo com Souza 

(2007), essas consequências são distribuições de probabilidade sobre os retornos obtidos em 

cada ativo, considerando-se as informações coletadas sobre o contexto (PUHALSKII, 2011). 

A coleta de dados e informações gerais sobre o contexto caracteriza o conjunto de 

estados da natureza do problema de decisão, e pode ser realizada através de métodos ou 

experiências. No entanto, quando não se utiliza desses métodos, é útil a utilização dos 

conceitos da estatística como suporte para descrevê-los. 

No contexto de decisão, os estados da natureza formulam um conjunto de variáveis que 

não estão sob o controle do decisor, mas que influenciam a definição de suas preferências 

sobre a situação (BERGER, 1985; HANSSON, 2005). Em geral, identificado pelo conjunto 

Θ, pode ser constituído pelas ações dos agentes econômicos, alterações na política 

governamental, desequilíbrios ambientais que possam influenciar na produção agrícola, 

desastres, acidentes, incêndios, etc. 

A pesquisa de mercado e a análise dos dados são recursos fundamentais para a aquisição 

de informações sobre o estado da natureza. Esse conjunto de observações, em geral 

representado pelo conjunto X, apresenta fácil disponibilidade e acessibilidade, uma vez que é 
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constituído de indicadores socioeconômicos e resultados da pesquisa de campo (BERGER, 

1985; SOUZA, 2007). Além da pesquisa de mercado, podem-se obter informações sobre o 

estado da natureza a partir do conhecimento de especialistas. Esse tipo de informação é 

denominado como conhecimento a priori (π(θ)) e tem a representação de uma distribuição de 

probabilidade. 

De posse das informações essenciais para a formulação do problema, a Análise de 

Decisão propõe a obtenção de regras de decisão que representem os possíveis cenários para a 

solução do problema. Para isso, a metodologia utiliza a interação entre seus elementos 

básicos, apresentados anteriormente, para compor mecanismos de probabilidade e inferência 

estatística sobre as diversas variáveis do contexto. 

2.3.2 Inferência Estatística e Mecanismos Probabilísticos 

O estudo da Estatística oferece os recursos de inferência para fazer afirmações com base 

probabilística sobre o universo a partir de valores amostrais representativos. Essa afirmação é 

validada quando uma medida de precisão é utilizada e certifica o trabalho estatístico realizado 

sobre os dados e informações coletados (TRIOLA, 2005; CASELLA & BERGER, 2010). 

Casella & Berger (2010) apresentam dois tipos de inferência estatística: a frequentista 

(ou clássica), baseada no número de ocorrências (repetições) de determinada observação em 

um intervalo de tempo; e, a bayesiana, que descreve as incertezas contextuais baseada nos 

conceitos probabilísticos do Teorema de Bayes. Ren et al. (2011) apresentam uma abordagem 

revisada sobre este último tema. 

Esta abordagem permite que sejam adquiridas informações sobre os estados da natureza 

do contexto de decisão. Com isso, dado um determinado estado da natureza, é possível obter a 

probabilidade de ocorrência de uma variável de observação e definir P(x|θ), a Função 

Verossimilhança, que conduz a inferência sobre os estados da natureza considerados, sem 

especular outros possíveis cenários (BERGER, 1985). 

Outro mecanismo de probabilidade utilizado pela Análise de Decisão é a Função 

Consequência, que descreve os benefícios entregues ao decisor a partir da probabilidade de 

um ganho, dado um estado da natureza e uma ação. Thomas Bayes (1702-1761) foi um 

matemático que formulou o teorema de probabilidade condicional que observa a ocorrência 

de evidência dada por uma hipótese. Esta contribuição foi um dos alicerces para a inferência 

estatística. 
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A aplicação destes mecanismos de probabilidade sobre o contexto de decisão permite 

que sejam configuradas regras de decisão. Associados aos conceitos das Regras de Bayes, os 

elementos da Análise de Decisão podem compor uma ferramenta para a análise de 

investimentos e responder sobre os requisitos no setor financeiro. Essa associação permite 

apresentar uma medida de risco conhecida por Risco de Bayes (SOUZA, 2007). 

2.3.3 Risco de Bayes 

O Risco de Bayes é uma medida que considera o conhecimento de especialistas sobre os 

estados da natureza, para determinar a probabilidade de se obter um determinado payoff dada 

uma ação no contexto de decisão (SOUZA, 2007). Esta medida é capaz de selecionar a regra 

de decisão que melhor defina a posição do decisor, considerando suas preferências descritas 

pela Função Consequência. Por esta perspectiva, faz sentido representar o risco de uma regra 

de decisão pelas Equações 2.2-2.4. 

 

 
Equação 2.2 

Sendo: 

 

Equação 2.3 

Assim: 

 

Equação 2.4 

 

Onde, rd é o risco de uma regra de decisão Rd dado pela relação da utilidade em um 

estado da natureza θ, cuja distribuição a priori é dada por π(θ). 

As regras de decisão são definidas com base nas consequências e preferências 

observadas no contexto de decisão. No entanto, estas regras devem respeitar os axiomas de 

preferências descritos pelos princípios do Teorema de Bayes, discutido por Berger (1985), 

Souza, (2007) e Casella & Berger (2010). 

A aplicação do Risco de Bayes para a definição das estratégias de investimentos conduz 

a escolha da regra de decisão que apresenta o menor valor esperado para o risco associado às 

ações. Segundo as contribuições de Bayes, no contexto de investimentos, a melhor decisão é 

aquela que minimiza os riscos em um determinado contexto, uma vez que leva em 

javascript:PesquisaAutor();


Capítulo 2 Fundamentação Teórica 

20 

consideração a aversão ao risco por parte do decisor e sua preferência em proteger suas 

aplicações no mercado de capital. Com base nesse pressuposto, o Risco de Bayes é assumido 

como uma medida de avaliação do risco no contexto de investimentos (ROBBINS, 1964; 

SINGPURWALLA, 2006; SOUZA, 2007; FERREIRA et al., 2009; CLEMENTE & 

ALMEIDA-FILHO, 2011). 

A representação matemática dos conjuntos e mecanismos de probabilidade abordados é 

formalmente apresentada no Capítulo 4, em que é apresentada a estrutura do modelo de 

decisão proposto pelo trabalho. Este modelo é baseado nos conceitos de Análise da Decisão 

para responder ao problema de gerenciamento de ativos do setor sucroalcooleiro. 

2.4 Gerenciamento de Ativos 

Em geral, o gerenciamento de ativos consiste em explorar as vantagens e oportunidades 

de desenvolvimento do negócio. Para isso, a avaliação do risco exerce influência sobre as 

decisões entre os ativos de investimentos. De fato, esta característica é devida a aversão ao 

risco apresentada pelo investidor na maioria das situações que envolvem a aplicação de 

capital, tendo em vista que cada investidor possui sua função utilidade para o contexto. Desta 

forma, são evidenciadas as decisões de investimento, de financiamento e de dividendos 

(DAMODARAN, 2009). 

Essas decisões requerem uma modelagem estruturada das variáveis envolvidas, para que 

o conjunto de alternativas de decisão seja construído de forma adequada e exponha o risco 

associado a cada tipo de situação previsto. Para tal, é preciso o tratamento de habilidades 

conceituais para que a negociação, a interação entre stakeholders e os objetivos estratégicos 

sejam atingidos (SIMON, 1965). 

Os problemas de maior destaque dentro do contexto empresarial envolvem duas 

questões: a seleção de portfólios, isto é, a escolha do produto em que determinada 

organização irá investir; e, a quantidade de recursos financeiros que deverá ser aplicada, isto 

é, o quanto deverá ser investido (MARKOWITZ, 1952; FABOZZI & MARKOWITZ, 2002; 

WANG & XIA, 2002; TRAVERS, 2004; XIDONAS et al., 2009). 

2.4.1 A Seleção de Portfólios 

Como exposto, no contexto de gerenciamento de ativos no mercado financeiro, o 

destaque é dado para a construção de uma carteira de ações que maximize a função utilidade 

do investidor. Ou seja, os conceitos da seleção de portfólios são inseridos para identificar as 
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ações que melhor respondem aos investimentos do agente econômico (WANG & XIA, 2002; 

XIDONAS et al., 2009). Desta forma, as questões mais relevantes sobre a seleção de 

portfólios estão relacionadas ao retorno sobre os investimentos e o risco que se enfrenta ao 

optar por um investimento. 

Definido por Markowitz (1952), o processo da seleção de portfólio é formado por duas 

etapas. A primeira condiz com um estágio que começa com a observação e a experiência do 

agente envolvido, sendo este um investidor (decisor ou analista de investimentos), e finaliza 

com o conhecimento certo sobre os desempenhos futuros dos recursos disponíveis. A segunda 

etapa inicia com a aquisição do conhecimento relevante sobre os desempenhos futuros e 

finaliza com a efetiva escolha do portfólio. 

Segundo Xidonas et al. (2009), as principais etapas do processo de seleção de portfólio 

consistem no planejamento, execução e feedback do investimento. Na fase de planejamento, 

os objetivos dos investimentos são definidos, bem como as expectativas do mercado de 

capitais. Na etapa de execução, o agente econômico estrutura o portfólio e integra a estratégia 

do negócio com as expectativas do mercado para identificar quais ativos são mais 

interessantes para seu plano. Em seguida, o feedback é o momento em que o agente monitora 

e avalia suas ações tendo como referência seu plano de ação. 

Como variáveis de medida do processo de seleção são destacadas o retorno esperado 

pelo investimento, tendo em vista que esse não é certamente conhecido, e a variância desse 

retorno para o investidor. Dessa forma, o investidor busca a maximização do retorno esperado 

das aplicações futuras, que em geral apresenta-se em termos monetários. 

Com base nas contribuições de Markowitz (1952), a teoria do portfólio fundamenta as 

ações do decisor no contexto de investimentos, sob a perspectiva de alocar seus recursos 

dentre os ativos disponíveis em favor do menor risco associado. Para Markowitz (1952), a 

composição do portfólio de ações é a combinação dos valores esperados dos ativos do 

portfólio e a medida utilizada como indicador de risco é a variância destes valores. Pelo 

pioneirismo do autor, faz-se oportuna a apresentação de seu modelo. 

2.4.2 O Modelo de Markowitz 

O objetivo do modelo de seleção de portfólio proposto por Markowitz (1952) é a 

otimização da relação risco-retorno, assumindo-se o retorno dos ativos como variáveis 

aleatórias de uma distribuição de probabilidade normal e o risco definido através da variância 

destes valores. Seguindo os mesmos princípios, procura-se a minimização da variabilidade 
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(ou risco) do retorno dos ativos de investimento, levando-se em consideração a maximização 

do retorno esperado. 

Em suas contribuições, Markowitz (1952) introduziu os conceitos de diversificação de 

investimentos, que argumenta a ação de distribuição do capital disponível dentre os ativos a 

serem investidos. Segundo o autor, esta ação é capaz de minimizar o risco de perda do 

investimento em comparação ao risco de investir em apenas um ativo no mercado de capital. 

Deste aspecto considera-se o conceito de carteira de investimentos. 

Por esta perspectiva, assumindo-se a como a quantidade investida de um ativo e r, o 

retorno obtido pelo investido neste ativo, pode-se assumir que o valor esperado do portfólio 

(E) é dado pela Equação 2.5. 

 
Equação 2.5 

O desvio padrão do portfólio pode ser calculado pela multiplicação do desvio padrão de 

um ativo por seu impacto (peso) no desempenho do portfólio. Desta forma, a variância de 

cada opção de investimento pode ser calculada de forma independente. 

A metodologia que define a variância de um portfólio condiz com a soma das variâncias 

individuais de cada ação e covariâncias entre pares de ativos (produtos) do portfólio, 

considerando o impacto (peso) que apresentam na seleção de investimentos. Para o cálculo da 

variância do portfólio, pode-se assumir a Equação 2.6. 

 

Equação 2.6 

Com o objetivo de minimizar o risco do retorno do portfólio, considerando o retorno da 

combinação dos ativos de investimento, de forma simplificada, o modelo de Markowitz 

(1952) pode ser representado pelas Equações 2.7-2.10, sendo R o retorno mínimo esperado 

pelo investimento no portfólio. 

 

Equação 2.7 

Sujeito a 
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Equação 2.8 

 

Equação 2.9 

 Equação 2.10 

Com isso, o retorno e a variância, no modelo de Markowitz (1952) são utilizados para 

definir uma combinação ótima de ativos com menor risco para o investimento, estimado 

determinado nível de retorno. Para cada nível de retorno, é possível construir uma carteira de 

ativos diferente e representá-las sobre uma fronteira eficiente, como ilustrado na Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 – Fronteira Eficiente para uma Carteira de Ativos (Adaptado de DAMODARAN, 2009) 

Outra importante contribuição de Markowitz (1952) foi a oferta de embasamento para o 

desenvolvimento de estimativas para a precificação de ativos de investimento. Sharpe (1964) 

elaborou o Modelo CAPM (Capital Asset Princing Model) cuja estrutura descreve o 

relacionamento entre o risco e o retorno esperado, utilizados no processo de precificação dos 

ativos de investimento. 

O entendimento dos conceitos que envolvem as definições de risco e retorno é 

fundamental para o desenvolvimento da gestão de investimentos no mercado de capital. Em 
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paralelo, o conhecimento dos diversos fatores que influenciam no contexto permite que os 

indivíduos atuem da maneira que melhor defina as estratégias de investimento em ativos. 

Quando são relacionados os requisitos para a tomada de decisão sobre os negócios, em 

especial o processo de gerenciamento de ativos e escolha de uma carteira de investimento, os 

princípios da racionalidade humana são ativados para identificar a melhor alternativa de 

decisão. Essa perspectiva é justificada pelo pressuposto de que os agentes econômicos 

(investidores ou analistas de investimento) escolhem alternativas de investimento com base 

em dados e informações tratados. Isso implica que após a análise das informações disponíveis, 

os agentes tomam suas decisões considerando suas preferências na proporção de aumentar 

positivamente os ganhos com suas aplicações. Ou seja, os agentes procuram maximizar suas 

funções utilidades em função do valor esperado. 

A consideração da maximização dos ganhos e o controle dos riscos associados são 

importantes para a interpretação e definição das ações de negócios. Dessa forma, podem-se 

considerar os conceitos tratados até o momento para elaborar uma revisão sobre os diversos 

cenários do problema de decisão e conduzir aplicações estratégicas sobre o gerenciamento de 

ativos (produtos) no mercado financeiro de cana-de-açúcar. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

Evidenciados alguns conceitos literários, a revisão de trabalhos publicados sobre os 

diversos temas relacionados à proposta do estudo é oportuna. Nesta seção são apresentadas 

algumas implicações a cerca do problema de seleção de portfólios. 

O problema de seleção de portfólios foi introduzido por Markowitz em 1952. Este 

problema é formulado para responder às expectativas de um investidor sobre o quanto e em 

que investir o capital disponível, utilizando modelos, métodos e medidas das mais variadas 

origens. Por esta perspectiva, serão abordadas algumas contribuições indicadas para 

solucionar o problema, em especial, relacionadas às medidas de risco utilizadas. 

3.1 Modelo Média-Variância para Seleção de Portfólios 

Markowitz (1952) introduziu o problema de seleção de portfólios na perspectiva da 

combinação da melhor relação risco-retorno em uma carteira de investimentos. Em seu 

trabalho, o autor utilizou o modelo conhecido como Média-Variância para relacionar os 

benefícios do investimento diversificado e apresentou os princípios para a construção da 

fronteira eficiente de investimentos, que relaciona o risco e o retorno de determinada situação. 

Esta introdução embasou o desenvolvimento de diversos trabalhos sobre o assunto. 

Tobin (1958) analisou a influência do risco associado ao contexto do estudo de 

Markowitz (1952). Em seus estudos, Tobin (1958) comparou duas situações de investimentos: 

uma com risco e outra sem risco, e apontou a proporção da média e da variância sobre os 

retornos dos ativos. O autor verificou que os princípios da utilidade esperada seriam 

consistentes se o investidor adotasse uma utilidade quadrática, ou apenas dois parâmetros para 

a distribuição de probabilidade para suas preferências. 

Fama (1965) e Pey (1967) consideram os princípios da seleção de portfólios para 

compor sua fundamentação sobre a precificação de ativos do mercado financeiro, estudando o 

comportamento dos preços dos ativos ao longo do tempo. Dentre as atribuições de seus 

modelos está a preferência do investidor em aumentar seus ganhos com base no risco que 

pretende enfrentar. 

Na mesma perspectiva, Cohen & Pogue (1967) e Levy & Kroll (1976) adotaram o 

modelo baseado na média e variância dos retornos dos ativos para validar sua robustez em 

diferentes contextos. Enquanto, Shefrin & Statman (2000) propuseram uma perspectiva da 
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fronteira eficiente de portfólios baseada no comportamento do indivíduo para a formulação do 

processo de investimentos em bilhetes de loteria. 

Brandt (1999) explana sobre as variáveis envolvidas no processo de seleção de portfólio 

e o quanto o comportamento destes diferentes fatores influencia a percepção do indivíduo na 

situação de escolha e tomada de decisão. Em seu estudo, o autor procurou relacionar a 

influência de variáveis em diferentes períodos de tempo e adotou estimativas de estudos 

empíricos para afirmar suas argumentações. 

Pástor & Stambaugh (2000) avaliam o modelo Média-Variância para formular 

estruturas de precificação de ativos no contexto de investimentos. Neste trabalho é 

apresentado um modelo que especifica restrições e aplicações de capital e aversão ao risco, o 

que evidencia as estimativas de tratamento de incertezas no contexto estudado. 

Alexander & Baptista (2002) relacionam o modelo de Markowitz (1952) para examinar 

as implicações econômicas do Value at Risk (VaR) como medida de risco na seleção de 

carteiras de investimentos. 

Rubinstein (2002) revisou o trabalho de Markowitz (1952) destacando os conceitos de 

diversificação de investimentos, que corresponde ao equilíbrio da relação do risco-retorno 

através da combinação de investimentos entre os ativos. Este tema também é discutido por 

Speranza (1996), Mansini & Speranza (1999), De Giorgi et al. (2011), Da et al. (2011), Silva 

et al. (2011) e Alexander & Baptista (2011). 

Jiang et al. (2010) analisam o impacto do risco sobre o processo de investimento e 

expõem as propriedade das carteiras de ativos eficientes e o comportamento de hedge do 

investidor na presença do risco a partir da apresentação da fronteira eficiente. 

Egozcue et al. (2011) utilizam os princípios da diversificação introduzidos por 

Markowitz (1952) para definir estratégias de investimento considerando a relação de aversão 

ao risco indicado pelos investidores. Gonzalez & Rubio (2011) introduzem restrições de 

liquidez da carteira ótima ao modelo de Média-Variância. Este aspecto permite o 

desenvolvimento de estimativas para os níveis de aversão ao risco, considerando as 

preferências de liquidez do investidor. 

Chiu & Wong (2011) consideram o problema de seleção de portfólios sob as indicações 

do modelo de Média-Variância, relacionando os preços dos ativos ao longo do tempo. Neste 

trabalho, a fronteira eficiente é obtida a partir de fórmulas explícitas e diretas, em que os 

resultados são adequados aos processos de negociação exemplificados. 

Tu & Zhou (2011) reafirmam a modelagem de Markowitz (1952) para o problema de 

seleção de portfólios ao realizarem simulações com instruções estratégicas baseadas em 
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diversos trabalhos da área, com o objetivo de identificar as ações de melhor retorno para o 

investidor, considerando diversos cenários e avaliação de risco. 

Diversas contribuições e aplicações sobre as medidas e avaliação do risco no contexto 

de investimentos são implementadas em diferentes cenários do mercado financeiro. Por tal, é 

oportuna a explanação de alguns trabalhos que as envolve. 

3.2 Medidas Alternativas de Risco para Seleção de Portfólios 

As obras de Hertz (1964) e Hertz & Howard (1983) tratam do risco de investimentos e 

os procedimentos para a análise deste, sob as perspectivas da análise financeira. Nestes 

trabalhos é possível entender os diversos fatores e influências assumidas no contexto de 

investimento e quais as variáveis relevantes para a tomada de decisão. 

Com uma perspectiva dinâmica, Fusai & Luciano (2001) utilizam o VaR como medida 

de risco para ajustar as preferências assumidas no contexto de investimentos, equilibrando os 

benefícios e as perdas entregues ao investidor. Para o caso estudado, esta medida foi 

considerada eficiente, no entanto, outras abordagens podem ser elaboradas. 

DiClemente (2002) apresentou um modelo para seleção de ativos do mercado financeiro 

utilizando a covariância do retorno sobre os investimentos como medida de risco. Seu 

objetivo concentrava-se em analisar a mínima covariância das alternativas de investimento e 

indicá-la para o investidor. Neste trabalho, representa a covariância como medida de risco 

sendo coerente com a perspectiva de analisar as perdas extremas em situações diversas. 

Brummelhuis et al. (2002) definem o VaR como indicador de riscos financeiros em uma 

carteira de investimentos e apresentam uma metodologia baseada na matriz de covariância, 

com resultados de modelos lineares. Fermanian & Scaillet (2005) consideram o VaR como 

indicador para a gestão de risco, assumindo estimadores de sensibilidade não paramétricos no 

contexto de carteira de ações. 

Com a mesma perspectiva, Benati & Rizzi (2007) consideram o modelo de Markowitz 

(1952) para elaborar uma variação, assumindo o VaR como medida de risco para o problema 

de otimização de uma carteira de investimentos. Como resultados, os autores obtiveram uma 

estruturação de programação inteira para solucionar o problema, suportada por recursos 

computacionais. 

Mansini et al. (2007) implementam um modelo para o problema de investimentos cuja 

medida de risco é variada do Contidional Value at Risk (CVaR) e CVaR múltiplo, baseada na 

programação linear, que permite a modelagem detalhada da estrutura de aversão ao risco no 
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contexto de investimentos. Para a efetiva estruturação desse modelo, os autores propõem uma 

avaliação dos diferentes modelos apresentados na literatura, bem como seu desempenho 

prático. Wang & Ahmed (2008) propõem a aplicação do CVaR como indicador das restrições 

em um contexto de investimentos. A proposta deste trabalho é a apresentação de um método 

baseado em programação estocástica com restrição de valores esperados para os retornos dos 

ativos, com validação estatística. 

Numa perspectiva prática, MacLean et al. (2007) consideram a estimativa da matriz de 

covariância para a identificação dos retornos dos ativos no problema de investimentos. Esta 

estrutura matricial fornece informações sobre o retorno médio de cada ativo e possibilita a 

utilização dos procedimentos de Bayes empírico para estimar a distribuição desses retornos. 

Ausin & Lopes (2010) apresentam uma metodologia baseada nos procedimentos 

bayseianos para estimar algumas medidas de risco, como a variância, o VaR e o CVaR, no 

contexto de investimentos em carteiras de ativos. Schyns et al. (2010) analisam a estrutura e 

os recursos financeiros para modelar o problema de portfólios limitando o VaR e 

considerando os custos de transação e aspectos de precificação dos ativos em função de 

equilibrar a carteiras de investimentos. Na elaboração deste trabalho, é introduzida uma 

heurística que permite o tratamento do risco no contexto. 

O trabalho de Kapteyn & Teppa (2011) apresenta diferentes tratamentos para a 

mensuração do risco entre os indivíduos. Estes tratamentos são eficientes para definir diversas 

medidas de risco utilizadas no processo de seleção de portfólios. Para a identificação dessas 

medidas, os autores tomam como base os conceitos da teoria econômica para justificarem a 

utilização de diferentes medidas de aversão ao risco de indivíduos. 

Eichner & Wagener (2011) utilizam a covariância dos retornos dos ativos de uma 

carteira de investimentos como medida de risco. Semelhantemente, Castro et al. (2011) 

propõem uma abordagem algébrica para maximizar o retorno esperado no contexto de 

investimentos. O risco associado é medido por uma matriz de covariância, que relaciona 

diversos fatores ambientais na metodologia adotada. 

Eichner (2011) aplica os conceitos de dualidade para responder sobre o comportamento 

do investidor no contexto de diversificação de ativos, medindo a preferência destes sobre as 

variâncias dos retornos. He & Zhou (2011) apresentam o VaR e CVaR como restrições do 

problema de seleção de portfólios, solucionado por um modelo quantil baseado na dualidade. 

Sawik (2011) trata o problema de seleção de portfólio estruturando-o com programação 

linear de objetivos simples ou duplos e utilizando as abordagens do VaR e CVaR como 
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medidas de risco, levando em consideração as influências do custo em todo o processo de 

investimento em ativos. 

Outras contribuições para a solução do problema de seleção de portfólios é a 

implementação de algoritmos genéticos, baseados em heurísticas e diversas medidas de risco 

objetivando a otimalidade da carteira de investimentos. Alguns trabalhos são apresentados na 

seção seguinte. 

3.3 Algoritmos Genéticos Aplicados à Seleção de Portfólios 

Outra forma de representar os problemas de decisão é através do desenvolvimento de 

sistemas computacionais baseados em algoritmos de busca. Esses sistemas são utilizam 

algoritmos genéticos, que permitem o entendimento da evolução do contexto de decisão e o 

tratamento de diversas variáveis para identificar a solução que melhor responda ao contexto 

(WHITLEY, 1993). 

Em geral, o processo de seleção de portfólios é apresentado em duas fases: a análise dos 

ativos disponíveis, e a efetiva escolha do ativo dada a análise anterior. Clarkson & Meltzer 

(1960) dedicaram seu trabalho a segunda fase deste processo. Através da implementação de 

um modelo heurístico suportado por computador, os autores propõem a simulação de 

procedimentos de gestão e seleção de portfólios. 

Gaivoronski et al. (2005) comparam diferentes abordagens para a seleção de carteiras 

de ações, considerando o modelo tradicional de Markowitz (1952), através de um algoritmo 

que permitir definir o equilíbrio das preferências do decisor. No entanto, são necessárias 

informações e o conhecimento sobre os conceitos envolvidos em determinada situação. 

Pinar (2006) desenvolveu e testou modelos de múltiplos estágios para o problema de 

seleção de portfólios. Seu principal objetivo é equilibrar os ganhos e o risco associado ao 

problema através de modelos de programação linear e otimalidade. Desta forma, utilizando 

recursos estocásticos, é possível simular cenários que indicam a ação mais desejável, 

indicando que políticas robustas permitem estabilidade para o contexto. 

Miguel (2008) aborda alguns conceitos relevantes sobre a gestão de portfólios e 

desenvolvimento de novos produtos. Em seu trabalho, o autor caracteriza a gestão de 

portfólios como um processo dinâmico, que requer planejamento. Os maiores benefícios deste 

processo são vistos nas perspectivas estratégicas e operacionais. 

Chahara & Taaffe (2009) para relacionar o retorno esperado no contexto de 

investimentos com o cálculo da aversão ao risco do investidor. Em termos estratégicos, pode-
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se intensificar a aquisição de informações e posicionamento no mercado, enquanto que em 

termos operacionais, a gestão de portfólio incorpora o processo de decisão sobre os 

investimentos. Lin & Ko (2009) apresentam um algoritmo genético baseado na teoria do valor 

extremo para traduzir a evolução do modelo do portfólio a partir da previsão de volatilidade 

para otimizar as carteiras de investimento, considerando o máximo retorno e o VaR como 

medida de risco. 

Huang et al. (2010) destacam a otimização robusta, que envolve parâmetros incertos, 

para o problema proposto, onde a probabilidade sobre o retorno dos ativos é determinada a 

partir de um conjunto determinado de ativos. 

Chen et al. (2011) utilizam modelos de otimização robusta aplicados ao problema em 

estudo para encontrar o portfólio que maximize a utilidade esperada em função dos valores 

médios do retorno sobre o investimento através de um procedimento eficiente. Ozdemir 

(2011) considera a implementação de algoritmos de busca estocástica para solucionar o 

problema de seleção de portfólios pela combinação de alternativas de investimento, 

maximizando a correlação entre ações e o índice de mercado. 

Glen (2011) considera um modelo de programação inteira para avaliar o equilíbrio de 

uma carteira de investimentos, evidenciando os custos fixos e variáveis existentes no processo 

de transação, justificando sua relevância sobre o modelo da Média-Variância. Baixauli-Soler 

et al. (2011) abordam algoritmos genéticos adequados ao problema de otimização de portfólio 

e enfatizam a importância de incorporar restrições contextuais ao processo de seleção. 

Chen et al. (2011) adotam o modelo de Markowitz (1952) para aplicar os conceitos de 

Sharpe (1964) para atingir o portfólio ótimo pela implementação de algoritmos genéticos 

adequados ao problema. Mirza & Afzal (2011) apresentam uma comparação entre modelos 

empregando o método de regressão multivariada para triar as carteiras de investimentos no 

contexto estudado e obtêm resultados pouco satisfatórios. 

No trabalho de Anagnostopoulos & Mamanis (2011), são comparados alguns algoritmos 

genéticos que propõem a otimização da carteira de investimentos. Uma das ferramentas 

utilizadas pelos autores é o recurso computacional, fundamental para o tratamento de funções 

objetivo não linear e restrições discretas. 

Gregory et al. (2011) apresentam uma alternativa à programação estocástica para o 

problema de seleção de portfólios. Em seus estudos, a incerteza sobre as variáveis é avaliada e 

um modelo robusto é estruturado para o contexto de diversificação de investimentos. 

Liu (2011) indica a importância do estudo sobre os dados. Um dos recursos comumente 

utilizados é o detalhamento histórico dos dados para obter informações suficientes sobre o 
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contexto. O autor discute o problema de otimização de portfólios onde os retornos dos ativos 

são representados por uma estrutura fuzzy, baseando-se no teorema de dualidade que 

responde eficientemente ao problema de otimização do portfólio. 

No trabalho de Magoč & Modave (2011) são apresentados alguns argumentos e 

aplicações sobre a utilização de métodos fuzzy para a elaboração de procedimentos que 

melhor respondam às expectativas do investidor na área financeira. Woodside-Oriakhi et al. 

(2011) implementam algoritmos genéticos para indicar a fronteira eficiente do processo de 

otimização de uma carteira de investimentos. De acordo com a expectativa, os resultados 

obtidos satisfazem em termos de eficácia e tempo de processamento computacinal. 

No contexto de investimentos, uma das preocupações dos agentes envolvidos é o 

tratamento da incerteza inerente ao processo. Um dos recursos auxiliares ao tratamento dessa 

incerteza é a análise do Risco de Bayes, o qual trata os dados sobre aspectos estocásticos 

(BERNOULLI, 1954; BERGER, 1985; SOUZA, 2007). 

3.4 Análise Bayesiana Aplicada à Seleção de Portfólios 

Os estudos de Markowitz (1952) consideram um período singular para a análise de 

investimento. Samuelson (1969) apresenta contribuições sobre a estimativa de tempo de um 

processo de seleção de portfólios, levando em consideração os conceitos de risco que o 

“homem de negócios” estaria disposto a enfrentar diante do contexto de investimentos. Desta 

forma, aborda os conceitos da Teoria da Utilidade para formular seu modelo. 

Stambaugh (1997) explora métodos multivariados para análise de investimentos 

baseado no histórico dos retornos dos ativos. Este procedimento permite a coleta de 

informações pertinentes ao processo de tomada de decisão. Além disto, os recursos da análise 

bayesiana são utilizados para tratar a incerteza dos parâmetros contextuais e a estimativa da 

máxima verossimilhança para o risco associado ao processo. 

Courakis (1988) e Campi & Owen (2011) apresentam modelagens para o problema de 

seleção de portfólios baseada nos paradigmas da Teoria da Utilidade e estudos empíricos, 

impulsionando novas pesquisas nesta área. O autor utilizou um exemplo prático no contexto 

de bancos privados na tentativa de evidenciar as distinções percebidas no contexto de escolha 

do portfólio de ações. 

Pástor (2000) apresentou um modelo que satisfaz o problema de seleção de portfólios e 

o problema de precificação de ativos com base na Teoria de Bayes para análise do risco. 

Considerando a aversão ao risco, o autor propôs o estudo a priori sobre os fatores envolvidos 
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no contexto como recurso fundamental para o entendimento de seus comportamentos, 

apresentando uma forte contribuição para a teoria financeira. 

Aït-Sahalia & Brandt (2001) identificam as variáveis e os indicadores de maior 

relevância para o processo de seleção de portfólios. Dentre estas variáveis estão a utilidade 

esperada, a variância dos retornos dos ativos e o intervalo de tempo observado. Avramov 

(2002) utiliza o modelo bayesiano para analisar as ações de gestão de investimentos 

considerando a incerteza inerente ao contexto. 

Annaert et al. (2003) tratam o problema de seleção de portfólios com conceitos 

estatísticos para a indicação de ações de investimentos. A avaliação apresentada é baseada na 

abordagem bayesiana para definição da fronteira eficiente no mercado de ações. Shi & Irwin 

(2005) utilizam a abordagem de Bayes empírico para estruturar um modelo com parâmetros 

de risco subjetivos, estimulando a indicação do hedge para o investidor. 

Tu & Zhou (2004) abordam os conceitos e procedimentos da análise bayesiana como 

alternativa eficaz no tratamento das incertezas inerentes com processo de geração de dados no 

contexto de investimento em ativos no mercado financeiro. 

Nesta perspectiva, Greyserman et al. (2006) utiliza uma metodologia baseada em um 

modelo de hierarquia de Bayes  para prever o comportamento aproximado dos retornos dos 

ativos da carteira de investimentos. Desta forma, os autores exploram os recursos da 

simulação e avaliação dos dados para realizar o procedimento de otimização, utilizando, 

também, os pressupostos da Cadeia de Markov para maximizar a utilidade esperada no 

contexto de gestão de investimentos. 

Soyer & Tanyeri (2006) consideram o problema proposto sob a perspectiva de 

multiperíodos, especificando a função utilidade do investidor pela variância dos retornos 

descrita no modelo estocástico em relação ao tempo. A contribuição dos autores é a 

formulação do problema pela programação dinâmica e indução retroativa, em que são 

apresentadas simulações e implicações bayesianas. 

Bezerra (2003), Bezerra & Souza (2003), Ferreira et al. (2009) e Clemente & Almeida-

Filho (2011) são exemplos de trabalhos que utilizaram como regra de decisão para seleção de 

portfólios o risco de bayes, tratando o problema de seleção de portfólio de uma carteira de 

investimentos sob a ótica da Análise de Decisão. 

Nos trabalhos de Bezerra (2003), Bezerra & Souza (2003) e Ferreira et al. (2009) a 

análise bayesiana do risco é proposta para identificar o investimento financeiro sobre ativos 

de capital no mercado de ações mundial. Os resultados obtidos conduzem a classificação da 

análise bayesiana do risco como ferramenta adequada para a avaliação de investimentos. Da 
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mesma forma, Clemente & Almeida (2011) utilizam a análise bayesiana do risco para decidir 

sobre o investimento sobre ativos (produtos) no setor sucroalcooleiro do mercado brasileiro, 

obtendo resultados eficientes. 

Com base nos modelos aplicados à área financeira, o presente trabalho propõe a 

apresentação de um modelo de decisão que seja capaz de auxiliar esse processo decisório 

sobre o investimento nos ativos da indústria sucroalcooleira, limitando-os ao açúcar cristal, 

etanol anidro e etanol hidratado. 
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4 METODOLOGIA 

Esta seção destina-se a apresentar os procedimentos metodológicos realizados para a 

efetiva construção da dissertação proposta. Por esta perspectiva, serão apresentadas a natureza 

e a classificação da pesquisa, bem como os materiais e métodos utilizados. 

4.1 Natureza e Classificação da Pesquisa 

O trabalho apresentado consiste numa pesquisa aplicada, que tem como objetivo a 

geração de conhecimentos dirigidos à solução de um problema específico (SILVA & 

MENEZES, 2005). Para tal, o trabalho é direcionado à apresentação de um modelo de decisão 

para o gerenciamento de investimentos na indústria sucroalcooleira brasileira. 

Segundo Ackoff & Sasieni (1974), um modelo é definido como uma representação da 

realidade que pode ser usado como instrumento de investigação para explorar o problema e 

revelar detalhes contextuais relevantes. 

Por tal, a pesquisa propõe uma forma de abordagem mista, em que se consideram 

aspectos quantitativos no tratamento de dados e informações no processo de análise técnicas e 

estatísticas; e, aspectos qualitativos na interpretação das informações adquiridas pela 

aplicação do modelo de decisão ao problema em estudo (SILVA & MENEZES, 2005). 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como uma pesquisa exploratória, em que 

o problema é trabalhado de forma a expor as condições gerais sobre o contexto estudado. 

Desta forma, torna-se evidente a contribuição do levantamento bibliográfico e análises de 

exemplos aplicados que estimulem a compreensão do problema (GIL, 1991). 

Para o desenvolvimento do trabalho, são propostos os procedimentos técnicos que 

descrevem as diretrizes que fundamentam a pesquisa. A partir das classificações de Gil 

(1991), o trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica elaborada com base em materiais 

publicados sobre o assunto estudado. Este material pode ser identificado por livros, artigos de 

periódicos, material disponível na internet e/ou publicados em mídias digitais. 

A pesquisa, ainda, considera um contexto específico como objeto de estudo e o 

apresenta detalhadamente para a aplicação da solução proposta pela pesquisa. Considerando 

os procedimentos realizados para a efetiva conclusão do trabalho, são apresentados os 

materiais e métodos utilizados durante o desenvolvimento da dissertação. 
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4.2 Materiais e Métodos 

Segundo Lakatos & Marconi (2001), pode-se considerar que o método é a configuração 

pela qual os resultados da pesquisa são alcançados. Desta forma, pode-se entender que o 

método descreve como, de fato, a pesquisa será realizada em função dos resultados a serem 

obtidos. 

Os métodos iniciais adotados para a realização da pesquisa consistem em uma 

investigação científica que estimulem o conhecimento profundo sobre os diversos conceitos 

abordados pelo trabalho, realizada através de pesquisas bibliográficas em livros, artigos de 

periódicos e fontes de informações disponíveis na internet e em mídias digitais. 

Tais conceitos envolvem o entendimento sobre a influência econômica da indústria 

sucroalcooleira brasileira, o processo de gerenciamento de ativos no mercado, o processo de 

seleção de portfólios, os elementos e interações da Análise da Decisão e das análises 

estatísticas, bem como os processos da Análise de Bayes. Além da teoria básica, foram 

buscados trabalhos publicados que envolvem a problemática proposta pelo estudo e tenham 

relevância na linha de pesquisa selecionada. 

Após a delimitação do problema, procura-se a apresentação do modelo estruturado para 

realizar as análises inferenciais propostas pelo estudo. Para isso, referencia-se a estrutura do 

modelo de decisão baseado nos elementos de Análise de Decisão, propondo uma visão 

associada às diversas práticas do processo de seleção de portfólio sobre o contexto de 

investimentos da indústria sucroalcooleira. 

O modelo de decisão apresentado se propõe a resolver o problema de seleção de 

portfólios adotando como medida de avaliação, o Risco de Bayes. Para tal, são considerados 

os elementos de Análise de Decisão. 

Seguindo a proposta do estudo, diversas interações entre os elementos da estrutura 

modelada são realizadas com o intuito de validar a proposta do estudo, tomando como base 

nos indicadores de validação e confiabilidade dos resultados. Para o modelo, foram 

selecionados índices mensais dos fatores influentes no setor sucroalcooleiro brasileiro entre os 

meses de Janeiro de 2005 a Junho de 2011, com o objetivo de estabelecer um grau de 

confiança significativo com base nos últimos seis anos. 

De acordo com Silva & Menezes (2005), os procedimentos desempenhados para a 

pesquisa concentram-se no raciocínio indutivo, em que a generalização dos resultados 

apresenta fundamentos nas observações dos casos reais. 
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O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) da Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) da Universidade de São Paulo (USP) apresenta 

séries históricas dos indicadores econômicos dos ativos do setor sucroalcooleiro, disponíveis 

no endereço eletrônico empós referenciado. Com base nos dados extraídos do arquivo do 

CEPEA/ESALQ, é possível construir uma base de dados analítica e de relevância para a 

aplicação da pesquisa referente ao segmento da indústria sucroalcooleira brasileira. 

A realização de uma análise de sensibilidade favorece o detalhamento e a avaliação dos 

resultados obtidos pelo modelo de decisão. Como materiais auxiliares, são considerados 

recursos computacionais e ferramentas de software analíticas que facilitam o processamento e 

a interpretação dos dados. Dentre os recursos utilizados são considerados planilhas eletrônicos 

para a apresentação dos dados, softwares estatísticos para o tratamento e inferência dos dados, 

softwares específicos para geração e tratamento de gráficos e figuras, e orientação 

metodológica para a realização do trabalho. 

Contudo, para a aplicação dos métodos e materiais considerados, o presente trabalho 

apresenta um estudo de caso, em que são definidos os diversos fatores e variáveis influentes 

no contexto de estudo. Em conjunto, é realizada a aplicação do modelo de decisão e 

analisados os resultados obtidos de tal processo. 
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5 O MODELO DE DECISÃO 

A principal motivação desta seção é a apresentação do modelo de decisão mencionado 

na proposta da dissertação. Desta forma, será considerada a modelagem do problema e o 

entendimento da relação entre os diversos elementos que a compõem. 

5.1 Estrutura Matemática do Modelo de Decisão 

A tomada de decisão sobre investimentos é um processo que exige uma coleta de dados 

e informações que satisfaçam e estimulem o entendimento dos elementos contextuais, fazendo 

com que as alternativas respondam às expectativas do decisor (SOUZA, 2007). 

Esse conjunto de dados e informações sobre o contexto, em geral, são representados por 

fatores e/ou variáveis que descrevem o comportamento dos elementos em diferentes estágios. 

Por exemplo, no contexto de investimentos, os retornos esperados sobre o percentual de 

investimento e os indicadores econômicos constituem uma base de informações relevantes. 

A busca por informações e a estruturação dos diversos elementos envolvidos para se 

obter alternativas de decisão, concentram-se numa formulação racional do processo de 

tomada de decisão. Com base neste pressuposto, o modelo de decisão apresentado apoia-se na 

metodologia da Análise de Decisão, que aborda fundamentos matemáticos para construir a 

interação entre elementos básicos do modelo de decisão, tornando-se capaz de responder ao 

problema do gerenciamento de ativos na indústria sucroalcooleira. Estes elementos 

constituem conjuntos nomeados por: 

 

 Conjunto de Alternativas de Decisão: representado matematicamente por A; 

 Conjunto de Payoffs: representado matematicamente por B; 

 Conjunto de Estados da Natureza: representado matematicamente por θ; 

 Conjunto de Observações: representado matematicamente por X. 

 

Formulados, esses conjuntos de elementos são capazes de representar variáveis que 

descrevem o contexto de decisão. As interações entre estas variáveis são tratadas sob a 

perspectiva da matemática e da estatística, que compõem a medida utilizada para validar os 

pressupostos da Análise de Decisão. A estrutura do modelo de decisão e seus elementos são 

mostrados na Figura 5.1. 
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Figura 5.1 – Estrutura do Modelo de Decisão (Adaptado de Souza, 2007) 

A estrutura do modelo de decisão constitui basicamente de quatro elementos básicos e 

suas interações formuladas por mecanismos de probabilidades. A sequência de apresentação 

destes elementos é importante e facilita o entendimento de como estes interagem para 

responder ao contexto. Desta forma, as seções seguintes são destinadas a essa apresentação. 

5.2 Conjuntos Básicos 

A estrutura do modelo de decisão, apresentada pela Figura 5.1, é basicamente formada 

por três etapas. Na primeira etapas são apresentados os quatro conjuntos básicos do modelo: 

conjunto de ações, conjunto de payoffs, conjunto de estados da natureza e conjunto de 

observações. A segunda etapa é constituída pelos mecanismos de probabilidade relacionados 

às interações entre os conjuntos básicos do modelo. E, a terceira etapa é composta pela efetiva 

análise bayesiana do risco. O conceito geral e a representação matemática de cada uma dessas 

etapas serão descritos em seguida, conforme Berger (1985), Hansson (2005) e Souza (2007). 
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5.2.1 Conjunto de Alternativas de Decisão 

Como elemento da Análise de Decisão, o conjunto de alternativas de decisão é 

responsável por descrever as possíveis atitudes de um decisor em um contexto de decisão. 

Desta forma, o conjunto de ações traduz a posição de um decisor frente a um problema, 

podendo ser relacionado às opções de decisão. 

Considerando-se o problema de gerenciamento de ativos, a principal motivação de um 

decisor é alocar recursos financeiros disponíveis entre os ativos de investimento, esperando 

obter o máximo retorno possível por esta ação. Por este contexto, afirma-se que as ações de 

um decisor correspondem à efetiva composição destes recursos entre os ativos. 

Em geral, o processo de investimento em ativos financeiros está sujeito a riscos de 

ganho e/ou perda do recurso investido. Segundo contribuições de Markowitz (1952), uma das 

maneiras de minimizar este risco é distribuir os recursos disponíveis em diferentes ativos. 

Esta metodologia segue os princípios da diversificação de investimentos, que permite 

aos decisores (investidores) optarem por distribuir parcelas do capital disponível sobre 

diferentes ativos selecionados. Matematicamente, o Conjunto A, de alternativas de decisão, 

pode ser representado como na Equação 5.1. 

 
Equação 5.1 

As parcelas de recursos investidos podem ser representadas por percentuais do capital 

investido. No entanto, é essencial que se mantenha um controle sobre essas parcelas, tendo em 

vista a preocupação com o gerenciamento dos ativos. Para fins de simplificação, para a 

dissertação apresentada, propõe-se uma restrição para o conjunto de ações. Esta restrição diz 

que a diversificação de investimento entre os ativos é possível, no entanto, todo o capital 

disponível deve ser alocado. 

A restrição é representada pela Equação 5.2, sendo 1 o valor total (100%) do capital 

disponível para o investimento. 

 

Equação 5.2 

Esta restrição permite que sejam delineadas diversas combinações, a depender do 

número de ativos selecionados.  
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Por exemplo, tomando-se 3 (três) o número de ativos selecionados, o conjunto de 

alternativas de decisão corresponderia ao percentual investido em cada ativo, respeitando a 

restrição imposta. Neste caso: A = {a1, a2, a3} onde a1 + a2 + a3 = 1. 

A representação de três dimensões no espaço é mais simples do que n dimensões. No 

entanto, n dimensões podem ser reproduzidas, conforme tratado por Mas-Collel et al. (1995). 

Mas-Collel et al. (1995) apresentam instruções para a utilização da geometria para representar 

(n+1) pontos independentes no espaço de n dimensões. Este aspecto, caracteriza a 

representação geométrica como uma generalização do espaço rn
, em que os pontos são 

projetados e formam um polígono (plano) que permite a visualização das alternativas que 

satisfazem o problema de decisão. 

Esse plano é denominado por Simplex e é comumente utilizado nas Ciências 

Econômicas para determinar a condição de equilíbrio do mercado monetário, em que os 

pontos no plano identificam as estratégias econômicas. O Simplex representa todas as 

combinações possíveis do conjunto de alternativas de decisão, considerando a relação de 

investimentos sobre os diferentes ativos. 

Com intenções de simplificação, o caso em estudo considera um conjunto com três 

ativos, o que permite a representação do 2-Simplex (representação de três pontos no espaço 

rn
 – triângulo – tratado Mas-Collel et al., 1995). A Figura 5.2 apresenta a visualização do 2-

Simplex para o conjunto de alternativas de decisão. 

 

 

Figura 5.2 – Representação Gráfica do Conjunto de Ações 

A representação gráfica facilita a percepção de como o investidor pode agir. Este pode 

escolher qualquer ponto no plano que corresponde ao percentual de investimento que será 
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aplicado em cada tipo de ativo. Assim, estes podem assumir a posição de investir todo o 

capital, investir parte do capital ou não investir em determinado ativo, considerando a 

liberdade de escolha do indivíduo. 

Para cada ação estão associadas às consequências desta para determinado contexto. As 

consequências, em geral, são tratadas como ganhos e/ou perdas, que podem representar a 

preferência do decisor em determinada situação. Por tal, as consequências são incluídas no 

conjunto de payoffs, a ser apresentado. 

5.2.2 Conjunto de Payoffs 

Em um problema de decisão, o decisor age em função de um objetivo (solução). No 

entanto, inerente à ação que é escolhida, são entregues as consequências desta ação. Estas 

consequências formam o conjunto de payoffs, que descreve o ganho e/ou perda que o decisor 

obterá ao final do processo decisório. 

Em geral, no contexto de investimentos, o decisor espera obter um retorno sobre a 

quantia investida em determinado ativo. Desta forma, pode-se considerar que as 

consequências entregues ao decisor representam lucro e/ou prejuízo sobre cada ativo de 

acordo com o investimento aplicado. O Conjunto B, de payoffs, pode ser matematicamente 

representado pela Equação 5.3. 

 
Equação 5.3 

O retorno sobre um ativo, em determinado período, corresponde à relação entre a 

diferença do valor do ativo no período atual e no período anterior sobre o valor do ativo no 

período anterior. Sendo rt o retorno relativo de um ativo no período t, e Vt o valor do ativo no 

período t, pode-se considerar rt como sendo (Equações 5.4-5.6): 

 

Equação 5.4 

 
Equação 5.5 

 
Equação 5.6 
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A partir do valor de cada ativo do período t, é possível representar o retorno acumulado 

de um ativo em t períodos, considerando que esse seja o produtório dos retornos relativos 

dentro de um intervalo de tempo. Assim, dado que Rt representa o retorno acumulado de um 

ativo em um intervalo de tempo, de forma simplificada pode-se representá-lo pela Equação 

5.8. 

 
Equação 5.7 

 

 Equação 5.8 

No contexto financeiro, não é difícil perceber que cada ativo apresenta um retorno. 

Desta forma, o retorno acumulado pode ser representado por um vetor que relaciona um 

elemento para cada ativo financeiro. Então, será obtido um conjunto R da forma (Equação 

5.9): 

 
Equação 5.9 

Com base nestes dados, pode-se avaliar o conjunto de payoffs obtendo-se a taxa de 

retorno acumulado de cada ativo em determinado período multiplicada pelo percentual do 

capital investido C. Com isso, pode-se dizer que B é descrito como sendo (Equação 5.10): 

Ou, equivalentemente, tem-se (Equação 5.11): 

O conjunto de payoffs representa os benefícios entregues a um decisor. No contexto de 

negócios e investimentos financeiros, em geral, estes benefícios são representados em valores 

monetários em função do comportamento dos indicadores da economia. Por esta perspectiva, 

variáveis que representam o contexto devem ser reconhecidas e formulam o conjunto dos 

estados da natureza. 

 

Equação 5.10 

 

Equação 5.11 
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5.2.3 Conjunto de Estados da Natureza 

Em um contexto de decisão, é fundamental o conhecimento das diferentes variáveis que 

exercem influência para descrever as condições do ambiente. Estas variáveis, em geral, são 

tratadas como elementos do conjunto de estados da natureza. 

O Conjunto θ, de estados da natureza, apresenta elementos sobre os quais o decisor não 

exerce controle, mas que influenciam na definição de suas preferências diante do contexto de 

decisão. É, também, com base na análise dos estados da natureza que o decisor estuda as 

ações atribuídas ao problema de decisão. Esse conjunto é representado pela Equação 5.12. 

 
Equação 5.12 

A composição do conjunto de estados da natureza, em geral, está associada ao problema 

em questão, respeitando sua finalidade: a descrição do contexto de decisão. Neste conjunto 

podem ser inseridas as ações dos agentes econômicos, alterações na política governamental, 

desequilíbrios ambientais que possam influenciar na produção agrícola, desastres, acidentes, 

incêndios, etc. 

A característica de maior destaque entre os elementos do conjunto de estados da 

natureza é a incerteza existente na apresentação destes. A identificação destes elementos 

assegura o estudo do ambiente, no entanto, não se sabe ao certo como esses elementos irão se 

comportar em determinada situação. É essa incerteza sobre os estados da natureza que 

impulsiona a utilização dos conceitos da Análise de Decisão no modelo de decisão 

apresentado. 

Considerando-se o problema de investimento em ativos no setor financeiro, o conjunto 

de estados da natureza pode ser representado pelo retorno acumulado dos ativos em 

determinado período estabelecido. Pela incerteza associada ao valor do retorno acumulado, 

pode-se atribuir uma distribuição de probabilidade que responderá como este elemento será 

apresentado. Sendo assim, formula-se a distribuição de probabilidade a priori sobre os estados 

da natureza, minimizando a busca de valores exatos para os elementos. 

No entanto, há situações em que criar categorias para os estados da natureza agrega 

mais valor para o estudo contextual. Isso estimula a formulação de um conjunto finito que 

represente as possíveis condições do ambiente para o processo decisório, em termos de 

retorno acumulado. Por tal, faz-se necessária a distinção entre o conjunto de payoffs e o 

conjunto de estados da natureza, tendo em vista que ambos levam em consideração os valores 

dos retornos acumulados dos ativos selecionados. Enquanto o primeiro conjunto oferece o 
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retorno obtido do produto entre o percentual investido e o retorno de cada ativo em um 

determinado período, o segundo conjunto fornece um vetor finito correspondente ao retorno 

acumulado em um intervalo de tempo de cada ativo. 

Além dos estados da natureza, outras variáveis podem responder sobre o contexto de 

decisão. Estas variáveis podem ser observadas pelo decisor, que assume a responsabilidade de 

tratá-las para obter informações relevantes sobre os estados da natureza. 

5.2.4 Conjunto de Observações 

Em contextos de decisão, não é comum a obtenção de informações diretas sobre os 

estados da natureza. No entanto, é possível adquirir informações de variáveis do contexto 

através de pesquisas e análise de dados. Essas informações constituem os elementos do 

conjunto de observações, proposto para o modelo de decisão, representados por fatores 

macroeconômicos e microeconômicos. 

Na situação em que se pretende investir sobre ativos financeiros, faz-se oportuna uma 

pesquisa de mercado sobre as diversas variáveis influentes no contexto econômico, por 

exemplo. Em geral, essas informações estão disponíveis e podem ser manipuladas pelo 

decisor, de forma que as utilize como recurso adicional para entender o comportamento do 

mercado que está aplicando seus recursos financeiros. 

Cada variável selecionada corresponde a um elemento no conjunto de observações, que 

pode ser delimitado de acordo com a preferência do decisor. É certo que, quanto mais 

informações se obtém sobre o ambiente, mais preparado o decisor se torna para atuar sobre 

esse, uma vez que se tornam conhecidos diferentes cenários do mercado. Desta forma, a 

Equação 5.13 representa o Conjunto X, de Observações. 

 
Equação 5.13 

O conjunto de observações auxilia na elaboração de distribuições de probabilidade que 

possam fornecer informações sobre os estados da natureza. Estas informações são capazes de 

descrever, por exemplo, o cenário em que se encontra a economia para a situação de 

investimentos: ruim, médio ou bom. 

Dentre o conjunto de elementos de observações, podem-se considerar os indicadores 

socioeconômicos do mercado em questão. Por exemplo, o Produto Interno Bruto (PIB) do 

Brasil é utilizado como indicador de crescimento econômico e oferece subsídios do potencial 

de investimento no mercado. Agregando outros indicadores, o decisor é capaz de formular 
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cenários de investimentos e efetuar cálculos probabilísticos a partir de registros históricos, 

para optar sobre suas ações no mercado financeiro. Com isso, pode-se elaborar o conjunto de 

observação com o intuito de representar os cenários futuros dos estados da natureza. 

Com base na Figura 5.1, percebe-se que o modelo de decisão é construído sobre os 

conjuntos básicos apresentados até o momento. Percebe-se, ainda, que para a efetiva aplicação 

do modelo, é preciso construir as interações entre esses conjuntos e analisar a contribuição de 

cada uma delas. A seção seguinte é destinada a apresentação dos mecanismos de 

probabilidade utilizados para formalizar as interações requisitadas pelo modelo de decisão. 

De posse das informações essenciais, o que se pretende obter são regras que traduzam 

alternativas de decisão para o problema proposto. Para tal, são adotados os conceitos e 

contribuições da Estatística e da Análise de Decisão. 

5.3 Mecanismos de Probabilidade 

Para representar as interações existentes no modelo de decisão é necessário que sejam 

apresentados os mecanismos de probabilidade que validarão essas interações em função dos 

conceitos apresentados pela Análise de Decisão. 

Enquanto os conjuntos básicos constituem a base da estrutura do modelo de decisão, os 

mecanismos de probabilidade formam o corpo desta estrutura, do qual serão gerados os 

resultados e os indicadores para a aplicação do modelo. Assim, serão apresentados: a função 

utilidade, função consequência, distribuição a priori, função de verossimilhança, função 

perda, função a posteriori e, por fim, a análise bayesiana do risco. 

5.3.1 Função Utilidade 

Quando se relacionam os processos decisórios sobre investimentos, uma das principais 

preocupações é com o benefício que estes processos irão oferecer ao decisor (investidor). Na 

literatura, o conceito da Função Utilidade oferece uma perspectiva matemática para 

representar as preferências do decisor (o valor dado pelo decisor a determinado bem) e expor 

seu objetivo, frente a uma situação de decisão. 

A utilização da Função Utilidade, na perspectiva da Análise de Decisão, funciona como 

instrumento que descreve, além das preferências do decisor quanto aos benefícios entregues 

no processo de decisão, o risco que o decisor está disposto a enfrentar em determinado 

contexto. Essa informação permite definir o grau de aversão, propensão ou neutralidade em 

relação ao risco que o decisor assume diante do contexto. 
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A posição do decisor quanto ao risco é fundamental para que seja identificado o 

interesse de permanecer na situação, caso haja uma mudança contextual. Em um contexto de 

investimentos essa posição torna-se evidente. 

De acordo com as contribuições de Bernoulli (1954), o comportamento da Função 

Utilidade de um indivíduo em relação a investimentos (movimentação financeira) é 

interpretado de forma que quanto mais valor é atribuído a determina quantia monetário, maior 

é a aversão ao risco que o decisor apresenta. A Figura 5.3 ilustra o comportamento genérico 

de um decisor no contexto de investimentos. 

 

 

Figura 5.3 – Função Utilidade de um Indivíduo para Valores Monetários (Adaptado de SOUZA, 2007) 

A formulação desta função dependerá do contexto analisado. Por exemplo, para o 

contexto de investimentos, pode-se construir a Função Utilidade levando em consideração a 

preferência do decisor sobre o retorno esperado dos ativos em determinado período. 

Uma vez conhecida a representação das preferências do decisor, propõe-se o 

conhecimento da Função Consequência. Esta função representa a probabilidade de se obter 

um determinado bem, dado um estado da natureza e uma ação, e pode corresponder a Função 

Utilidade de um decisor. 

5.3.2 Função Consequência 

Uma vez determinadas as preferências do decisor, este se torna apto a escolher uma 

ação dentro do contexto de decisão. Em geral, seu objetivo é obter uma solução que melhor 

satisfaça sua necessidade. Por tal, inicia-se um processo probabilístico que definirá as 

consequências da ação tomada, diante de um estado da natureza. Esta probabilidade é 

retratada pela Função Consequência. 
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Para a composição da Função Utilidade é necessário o conhecimento do conjunto de 

payoffs, dos estados da natureza e das ações possíveis para determinada situação. 

Considerando-se o contexto de investimentos, definindo-se os estados da natureza, as ações e 

admitindo-se que o valor de um payoff é representado pela implicação do retorno acumulado 

em relação ao percentual investido em cada ativo selecionado (Equação 5.11). Considerando 

o retorno acumulado de cada ativo como a probabilidade de se obter um ganho dado um 

estado da natureza, pode-se formular a Função Consequência conforme a Equação 5.14. 

 

Equação 5.14 

Pela Equação 5.14, tem-se que a Função Consequência é representada pela soma 

ponderada das distribuições de probabilidade, condicionadas a probabilidade do retorno 

acumulado dado um determinado estado da natureza. Onde, ai é o percentual investido no 

ativo i. 

Uma maneira de calcular a Função Consequência em um contexto de investimentos é 

realizar uma análise estatística dos dados históricos referentes aos ativos selecionados. Essa 

análise admite que a amostra dos dados seja representada por uma distribuição de 

probabilidade, permitindo que a Função Consequência seja modelada. A Equação 5.15 

representa a Função Consequência de uma análise cujos dados aderem a uma distribuição 

normal. 

 

Equação 5.15 

Onde: µθi é a média estimada para o ativo i; e, σθi, o desvio padrão para o ativo i. 

O teste de aderência de distribuições de probabilidade torna-se um recurso importante 

no processo de tratamento dos dados, uma vez que facilita o entendimento do comportamento 

das diversas variáveis envolvidas, além de auxiliar na modelagem dos mecanismos de 

probabilidade. Neste sentido, a análise dos diferentes elementos básicos torna-se essencial 

para a definição e elaboração dos demais mecanismos de probabilidade. 
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5.3.3 Distribuição a Priori 

Quando se pretende descrever os estados da natureza envolvidos no contexto de 

decisão, está-se relacionando um conhecimento a priori sobre eles. Isso significa que antes de 

se conhecer ao certo quais são os estados da natureza, procura-se levantar informações que os 

descrevam. Este levantamento de informações pode ser representado por uma distribuição de 

probabilidade a priori sobre os estados da natureza. 

Matematicamente, essa distribuição é representada por π(θ) e a ela é associada à 

incerteza sobre os estados da natureza. Esta incerteza sobre θ pode ser de natureza 

probabilística, ou não. Sendo probabilística, pode ser conhecida (quando se tem algum 

conhecimento mais preciso sobre a distribuição, coletado de alguma fonte especialista, através 

da frequência relativa observada), ou desconhecida (quando nenhuma informação sobre os 

estados da natureza são reconhecidos, e assume todas as distribuições de probabilidade como 

válidas). 

Para o problema de investimento em ativos no mercado financeiro, a distribuição a 

priori pode ser construída a partir da frequência relativa das séries históricas dos índices de 

retorno acumulado, oriundas do conhecimento e análise de especialistas. Souza (2007) 

apresenta uma nova metodologia para a elicitação da distribuição a priori através do 

tratamento da incerteza sobre os estados da natureza. 

Quando se obtém um determinado estado da natureza e pretende-se calcular a 

probabilidade de ocorrência de uma determinada variável de observação, propõe-se a 

construção da Função de Verossimilhança. 

5.3.4 Função de Verossimilhança 

A Função de Verossimilhança representa o “canal de comunicação entre as observações 

e a natureza” (SOUZA, 2007). Ou seja, é através desta função que se obtêm informações 

probabilísticas de uma determinada variável de observação, conhecendo-se determinado 

estado da natureza, ocorrido no intervalo de tempo selecionado. 

A representação matemática dessa função corresponde a P(x|θ), que responde ao 

modelo através dos dados históricos das variáveis associadas às observações e estados da 

natureza. Desta forma, a Função de Verossimilhança pode ser representada por um vetor de 

dimensão correspondente a multiplicação do número de observações pelo número de estados 

da natureza. 
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Conhecendo-se as variáveis de observação e desejando-se obter informações 

probabilísticas sobre os estados da natureza, faz-se necessária a formulação da Distribuição a 

Posteriori. Esta distribuição é útil, também, para a análise das Regras de Bayes, tendo em 

vista a relação entre as diferentes distribuições de probabilidade considerando as variáveis de 

observação e os estados da natureza. 

5.3.5 Distribuição a Posteriori 

A combinação da Distribuição a Priori e da Função de Verossimilhança resulta na 

Distribuição a Posteriori. Esta distribuição é utilizada pelos cálculos das Regras de Bayes 

para descrever a probabilidade de ocorrência dos estados da natureza, uma vez conhecida 

determinada variável de observação. Pela Regra de Bayes da probabilidade, no caso discreto, 

tem-se (Equações 5.16-5.17): 

 
Equação 5.16 

 
Equação 5.17 

Logo, obtém-se a Distribuição a Posteriori representada pela Equação 5.18. 

 

Equação 5.18 

Tanto a Distribuição a Posteriori, quanto a Distribuição a Priori, levam em 

consideração a observação em determinado momento. A diferença entre ambas é o 

conhecimento que se tem sobre θ (se observado ou não, respectivamente, naquele momento). 

No entanto, a Distribuição a Posteriori representa uma interação maior entre a Distribuição a 

Priori e a Função de Verossimilhança, sob a perspectiva da probabilidade condicional 

(BERGER, 1985; SOUZA, 2007). 

As informações sobre o contexto de decisão apresentam uma contribuição relevante 

para a definição das melhores ações. Em especial, no cenário de investimentos, o decisor deve 

considerar os benefícios entregues a cada tipo de alternativa disponível. É importante 

considerar que a cada alternativa está associado um custo de oportunidade. Este custo se 

refere à perda decorrente de uma decisão tomada em um determinado estado da natureza, 

representada pela Função Perda. 
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5.3.6 Função Perda 

Quando são relacionadas às situações de decisão, os benefícios entregues ao decisor são 

formulados em função da efetiva opção de investimento tomada. Em geral, busca-se a 

alternativa que melhor responda às necessidades do decisor. Por exemplo, no contexto de 

investimentos, procura-se, em geral, a ação que maximize os ganhos para o decisor. 

Com essa perspectiva, a opção do decisor por uma ação em detrimento de outra 

apresenta uma função de probabilidade reconhecida como o custo de oportunidade, ou seja, o 

custo de se escolher uma ação em relação à outra, em determinada situação. Essa função é 

denominada por Função Perda (BERGER, 1985). 

A Função Perda, em geral, é identificada pelo inverso da Função Utilidade do decisor, e 

é representada na Equação 5.19. 

 

Equação 5.19 

No contexto de decisão sobre investimentos, os mecanismos de probabilidade são 

formulados para responder sobre o risco associado a ação de investir. Na literatura, é possível 

encontrar variadas formas e medidas deste risco, no entanto, para o modelo de decisão, será 

utilizado o Risco de Bayes. Este risco apresenta a robustez como característica evidente, tendo 

em vista que se levam em consideração as distribuições de probabilidade para indicar a 

influência da ação dentro do contexto de decisão. 

5.4 Análise Bayesiana de Risco 

O modelo de decisão apresentado tem como objetivo a escolha de uma decisão (ou regra 

de decisão) que minimize o risco associado ao processo de investimentos em ativos. Com 

isso, faz-se necessária a definição de uma medida que indicará o efetivo risco que o decisor 

enfrentará em determinada situação. 

A Função Risco é definida como o valor esperado da perda associada a uma 

determinada situação, como apresentada pelas Equações 5.20-5.22. 

 

Equação 5.20 

 Equação 5.21 
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 Equação 5.22 

Desta forma, obtém-se que a Função Risco corresponde à perda média obtida quando se 

utiliza a ação a, assumindo θ como o verdadeiro estado da natureza. Com isso, a Função 

Risco representa o valor esperado da variável aleatória L(θ, a). A interpretação da Função 

Risco segue a metodologia de que a melhor ação a ser escolhida é aquela que apresenta o 

menor risco. 

Como recurso, a Função Risco é considerada a base para a formulação do Risco de 

Bayes, uma vez que considera informações fundamentais em seus cálculos. A principal 

contribuição do Risco de Bayes para o contexto de decisão é a utilização de informações 

sobre os estados da natureza. Esta característica permite a elaboração de uma medida de risco 

de maior dimensão, uma vez que considera o entendimento do ambiente, através do 

conhecimento sobre os estados da natureza. 

Utilizando as informações do conhecimento a piori, é possível modelar a medida de 

risco bayesiana. Os princípios de Bayes permitem que toda a informação adquirida por 

especialistas ao longo do tempo, seja tratada quantitativamente no problema de decisão. 

O Risco de Bayes é uma medida robusta que agrega as informações contextuais com 

base nos pressupostos probabilísticos, o que oferece credibilidade aos resultados obtidos. A 

partir da Equação 5.23, pode-se perceber que as Regras do Risco de Bayes são baseadas na 

interação entre a Função Perda e a probabilidade de ocorrência de um x. Esta última considera 

a Distribuição a Priori como elemento da função. 

 

Equação 5.23 

Tomando-se a utilidade do decisor, como o negativo do valor esperado da Função 

Perda, pode-se representar o Risco de Bayes pelas Equações 5.24 e 5.25. 

 

Equação 5.24 

 
Equação 5.25 

Assim, pode-se escrever a Função do Risco de Bayes, de forma detalhada, como 

representada pela Equação 5.26. 
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Equação 5.26 

No contexto de investimentos, as contribuições da Análise Bayesiana do Risco podem 

ser utilizadas em diversas aplicações, e permitem uma análise segura sobre as ações do 

processo. A interpretação dos resultados obtidos por estas regras, em geral, é feita 

verificando-se o menor risco para determinado contexto, tendo em vista as preferências de 

maximização dos ganhos e minimização dos riscos associados ao processo de decisão 

(investimento). Obtidos esses resultados, a apresentação da estrutura do modelo de decisão 

proposto é concluída e pode ser visualizada pela Figura 5.1. 

Uma vez apresentado o modelo de decisão, torna-se necessária a definição da 

metodologia escolhida para aplicação deste, bem como a explanação de um Estudo de Caso 

para validar a contribuição do mesmo. Para isso, as próximas seções são destinadas a essas 

apresentações. 
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6 ESTUDO DE CASO 

O Brasil é um país caracterizado por sua extensão territorial predominantemente 

localizada nas zonas tropicais do globo. Essa característica oferece vantagens sobre as 

condições ambientais para o desenvolvimento e cultivo da diversidade de flora e fauna 

nacional, conhecidos mundialmente. 

As condições ambientais favorecem o desenvolvimento de diversas culturas no Brasil. 

A localização, o clima e o solo propícios em diferentes regiões do país asseguram a 

classificação do país como o maior produtor de cana-de-açúcar mundial. Esta cultura ocupa o 

terceiro lugar em relação à área plantada no país, ficando atrás do cultivo da soja e do milho 

(UNICA, 2011). 

O cultivo da cana-de-açúcar é distribuído em todo o território brasileiro, mas tem 

destaque nas regiões Nordeste e Centro-Sul do país. Na região Nordeste, os estados de 

Pernambuco e Alagoas apresentam os maiores índices de produção, no entanto, esta região é 

responsável por cerca de 10% do total produzido no Brasil. A maior parcela da produção de 

cana-de-açúcar (cerca de 90%) concentra-se na região Centro-Sul. Nesta região, o estado de 

São Paulo se destaca pela maior extensão de área cultivada por cana-de-açúcar, e 

consequentemente, como o maior fornecedor da matéria-prima (UNICA, 2011). 

A Tabela 6.1 apresenta a estimativa da área produtora de cana-de-açúcar para a região 

Centro-Sul do país, com destaque para o estado de São Paulo. 

Tabela 6.1 - Área plantada, área colhida e produção, por ano da safra e produto 

Safra 2011 – Cana-de-açúcar 

Mês/ano: Julho de 2011 

Região Centro-Sul 
Área plantada 

(hectares) 

Área colhida 

(hectares) 

Produção 

(toneladas) 

Minas Gerais 922.822 791.554 64.417.627 

Espírito Santo 78.362 78.052 4.733.860 

Rio de Janeiro 135.718 105.019 5.151.280 

São Paulo 4.781.635 4.357.010 364.285.249 

Paraná 649.910 649.910 54.213.109 

Rio Grande do Sul 33.747 32.740 1.377.558 

Mato Grosso do Sul 475.000 475.000 39.900.000 

Mato Grosso 261.756 234.803 16.367.793 

Goiás 607.903 607.468 55.048.009 

Fonte: IBGE – Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (2011)  

 

Em relação à cultura da cana-de-açúcar, o estado de São Paulo apresenta cerca de 4 

milhões de hectares para o cultivo da planta. Em dimensões territoriais, São Paulo é o estado 



Capítulo 6 Estudo de Caso 

54 

que fornece maiores proporções, seguido por Minas Gerais (922 mil hectares), Paraná (649 

mil hectares) e Goiás (607 mil hectares) (IBGE, 2011; UNICA 2011). 

A Figura 6.1 representa o mapa da produção de cana-de-açúcar no Brasil, destacando a 

região Centro-Sul do país. No quadro em destaque, os pontos pretos identificam as áreas de 

produção em funcionamento na atualidade, enquanto os pontos em vermelho identificam as 

áreas em construção e projeção de futuras usinas de transformação da planta e os pontos 

pretos identificam os empreendimentos da atualidade (PAULA, 2008). 

 

 

Figura 6.1 – Localização da plantação de cana-de-açúcar no Brasil (Adaptado de PAULA, 2008) 

Devido à maior concentração da produção de cana-de-açúcar na região Centro-Sul do 

Brasil, com destaque para o estado de São Paulo, o foco deste estudo é elaborado a partir dos 

indicadores deste mercado. Por tal, pretende-se aplicar o modelo de decisão apresentado no 

Capítulo 5, tomando como objeto de estudo os fatores e indicadores econômicos da indústria 

sucroalcooleira, fornecidos no mercado de São Paulo. 

A partir desta perspectiva, um contexto de decisão será formulado, requisitando a 

identificação e apresentação de fatores ambientais influentes e relevantes para a construção do 

modelo de decisão, considerando a correlação existente destes fatores no contexto avaliado. 

Dentre os fatores utilizados para o estudo de caso, são elencadas as séries históricas dos 

preços dos principais ativos da indústria sucroalcooleira (açúcar, etanol anidro e etanol 

hidratado), os indicadores econômico-financeiros importantes para a descrição do 
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comportamento do mercado, o potencial de investimento do gestor (decisor) e a declaração de 

suas preferências. 

6.1 O Problema de Decisão 

Nesta subseção, sugere-se a formulação de um contexto que exemplifique a situação em 

que o modelo de decisão apresentado possa ser aplicado, favorecendo o entendimento e a 

contribuição do mesmo. 

Por esta perspectiva, admite-se um gestor (produtor ou agente de mercado) que possua 

certa quantia em reais para ser investida no mercado de ativos. As tendências do mercado 

mundial apontam um alto nível de crescimento para o setor de produção agrícola e 

sustentável. Com a expectativa de obter maiores retornos no investimento o gestor optou pelo 

mercado sucroalcooleiro brasileiro. 

A indústria sucroalcooleira brasileira apresenta três ativos principais: o açúcar cristal, o 

etanol anidro e o etanol hidratado, que constituem a escolha do decisor. Por aspectos de 

nomenclatura, admitem-se os ativos representados por variáveis aleatórias: a1: açúcar cristal; 

a2: etanol anidro; a3: etanol hidratado. 

A diferença entre o etanol anidro e o hidratado é o teor de água adicionado ao produto. 

O etanol anidro é consumido como combustível e adicionado à gasolina. Por tal, apresenta um 

teor de água em torno de 0,5%. Enquanto que o etanol hidratado destina-se ao consumo das 

indústrias farmacoquímicas, de bebidas e alimentos. Este tipo de etanol apresenta cerca de 5% 

de volume de água em sua composição (CONSECANA, 2011). 

Para obter informações sobre os ativos de investimento, faz-se necessária uma análise 

sobre o comportamento dos índices financeiros destes, ao longo do tempo. Para tal, são 

apresentadas as séries históricas do preço mensal do açúcar cristal, do etanol anidro e do 

etanol hidratado. 

6.1.1 Série Histórica do Preço do Açúcar Cristal 

As séries históricas do preço dos ativos são úteis para a extração de informações sobre o 

contexto de estudo, uma vez que através destes é possível avaliar as condições do mercado e a 

influência que os diversos indicadores do mercado exercem sobre os ativos. 

O CEPEA/ESALQ apresenta a série histórica do preço médio do açúcar cristal no 

mercado interno do estado de São Paulo. A periodicidade dos valores é diária, mas para o 

estudo de caso utilizou-se como referência mensal, o valor divulgado no último dia de cada 
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mês. Os valores divulgados são referentes às sacas de 50 quilos do produto. A Tabela 6.2 

apresenta os valores nominais para o intervalo de tempo especificado. 

Tabela 6.2 – Preço do Açúcar Cristal no Estado de São Paulo por saca de 50kg 
*
 

Mês / Ano  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Janeiro 28,67 48,80 36,17 25,80 41,41 72,28 75,91 

Fevereiro 29,19 52,79 34,61 26,67 46,92 72,72 72,91 

Março 37,46 49,95 34,65 28,29 46,77 67,10 67,68 

Abril 27,36 49,65 32,16 27,68 45,65 54,13 63,79 

Maio 25,48 49,24 26,53 26,14 44,07 41,25 54,79 

Junho 27,58 50,42 23,96 26,25 41,15 40,21 56,78 

Julho 29,93 48,38 25,18 28,27 41,94 43,11 - 

Agosto 30,57 39,41 25,17 29,94 51,55 49,40 - 

Setembro 32,64 37,80 24,52 31,10 57,18 66,31 - 

Outubro 34,48 37,11 23,46 30,92 57,44 74,48 - 

Novembro 33,52 36,45 23,30 30,69 55,47 75,56 - 

Dezembro 45,56 36,83 23,88 32,97 64,51 76,32 - 

Fonte: CEPEA/ ESALQ. 

* Valores por saca de 50kg 

 

No entanto, para o estudo, faz-se necessária a mudança de escala dos valores 

apresentado na Tabela 6.2, com a expectativa de obter-se o valor vendido por unidade de 

quilograma do produto, a fim de compará-la a unidade de litro do etanol. A Tabela 6.3 

apresenta os novos valores. 

Tabela 6.3 – Preço do Açúcar Cristal no Estado de São Paulo por 1kg 
* 

Mês / Ano  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Janeiro 0,5734 0,9760 0,7234 0,5160 0,8282 1,4456 1,5182 

Fevereiro 0,5838 1,0558 0,6922 0,5334 0,9384 1,4544 1,4582 

Março 0,7492 0,9990 0,6930 0,5658 0,9354 1,3420 1,3536 

Abril 0,5472 0,9930 0,6432 0,5536 0,9130 1,0826 1,2758 

Maio 0,5096 0,9848 0,5306 0,5228 0,8814 0,8250 1,0958 

Junho 0,5516 1,0084 0,4792 0,5250 0,8230 0,8042 1,1356 

Julho 0,5986 0,9676 0,5036 0,5654 0,8388 0,8622 - 

Agosto 0,6114 0,7882 0,5034 0,5988 1,0310 0,9880 - 

Setembro 0,6528 0,7560 0,4904 0,6220 1,1436 1,3262 - 

Outubro 0,6896 0,7422 0,4692 0,6184 1,1488 1,4896 - 

Novembro 0,6704 0,7290 0,4660 0,6138 1,1094 1,5112 - 

Dezembro 0,9112 0,7366 0,4776 0,6594 1,2902 1,5264 - 

Fonte: CEPEA/ ESALQ. 

* Valores calculados por kg 
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Na Tabela 6.3 são expostos os valores a serem utilizados na análise e aplicação do 

modelo de decisão, referentes ao preço médio do açúcar cristal. Para obter os novos valores, 

seguiu-se a metodologia simples de dividir cada valor apresentado pela Tabela 6.2 por 

cinquenta (50). Desta forma, obtém-se o valor relativo a um quilo de açúcar cristal para cada 

período observado. 

Para uma avaliação mais sensível, a Tabela 6.4 representa os valores máximo, médio e 

mínimo da série apresentada na Tabela 6.3, referente ao preço do açúcar cristal no mercado 

interno de São Paulo para o período de Janeiro de 2005 a Junho de 2011. 

Tabela 6.4 – Variação do Preço do Açúcar Cristal no Estado de São Paulo 

 Máximo Médio Mínimo 

Valores 1,5264 0,8504 0,4660 

Fonte: Dados extraídos da Tabela 6.3 

 

6.1.2 Série Histórica do Preço do Etanol Anidro 

O preço médio do etanol anidro produzido no mercado interno de São Paulo também é 

divulgado pelo CEPEA/ESALQ. A periodicidade divulgada desses valores é semanal, no 

entanto, para o objetivo do estudo foram considerados os valores divulgados na última 

semana de cada mês, e este valor foi utilizado como referência para cada período. 

A Tabela 6.5 apresenta a série histórica da variação do preço médio do etanol anidro no 

mercado interno do estado de São Paulo. 

Tabela 6.5 – Preço do Etanol Anidro no Estado de São Paulo 
*
 

Mês / Ano  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Janeiro 0,8851 1,0406 0,8707 0,7862 0,8733 1,2854 1,2332 

Fevereiro 0,8479 1,0639 0,8374 0,8081 0,8603 1,2976 1,2931 

Março 0,8757 1,1914 0,9129 0,8315 0,7445 0,9746 1,5966 

Abril 0,8429 1,1855 1,0726 0,7894 0,6970 0,9084 2,3750 

Maio 0,6809 0,9665 0,8838 0,8215 0,6756 0,8392 1,3807 

Junho 0,6698 0,9837 0,6751 0,7870 0,6910 0,8273 1,2446 

Julho 0,7733 1,0360 0,6685 0,8732 0,8009 0,9242 - 

Agosto 0,7597 0,9554 0,6656 0,8585 0,8207 0,9619 - 

Setembro 0,8438 0,8785 0,6607 0,8912 0,9129 1,0402 - 

Outubro 0,9380 0,8670 0,6644 0,9022 1,0864 1,1732 - 

Novembro 0,9286 0,8589 0,7929 0,8970 1,0938 1,1852 - 

Dezembro 1,0532 0,8495 0,8511 0,8806 1,1316 1,2018 - 

Fonte: CEPEA/ ESALQ. 

* Valores em R$/litro 
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A unidade de medida utilizada na divulgação do preço do etanol anidro é R$/litro. O 

valor divulgado não inclui o percentual de impostos cobrados e tem referência no processo de 

negócios entre usinas e distribuidoras, considerando os procedimentos divulgados pelo 

CEPEA/ESALQ (2011). 

A Tabela 6.6 representa os valores máximo, médio e mínimo da variação do preço do 

etanol anidro para o mercado interno de São Paulo para o período de Janeiro de 2005 a Junho 

de 2011. 

Tabela 6.6 – Variação do Preço do Etanol Anidro no Estado de São Paulo 

 Máximo Médio Mínimo 

Valores 2,3750 0,9460 0,6607 

Fonte: Dados extraídos da Tabela 6.5 

 

6.1.3 Série Histórica do Preço do Etanol Hidratado 

O preço médio do etanol hidratado é coletado diariamente, mas é divulgado 

semanalmente pelo CEPEA/ESALQ. Para o estudo, assim como o preço do etanol anidro, foi 

considerado o valor da última semana de cada período (mês). 

A partir da unidade de medida utilizada, é possível obter o valor do litro do etanol 

hidratado em reais. Estes valores são ponderados pelos volumes comercializados seguindo os 

procedimentos metodológicos apresentados pelo CONSECANA (2011). 

A Tabela 6.7 representa a variação do preço médio do etanol hidratado no mercado 

interno de São Paulo no intervalo de tempo selecionado pelo estudo. 

Tabela 6.7 – Preço do Etanol Hidratado no Estado de São Paulo 
* 

Mês / Ano  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Janeiro 0,7634 1,0182 0,8454 0,6972 0,7814 1,1712 1,1094 

Fevereiro 0,7655 1,0642 0,8029 0,7147 0,7776 1,0958 1,1761 

Março 0,7721 1,2085 0,8551 0,7546 0,6568 0,8252 1,4219 

Abril 0,7349 1,0635 0,9405 0,7156 0,6212 0,7997 1,3875 

Maio 0,5933 0,8486 0,6908 0,6971 0,5840 0,7243 1,0059 

Junho 0,5850 0,8546 0,5879 0,6653 0,6020 0,7203 1,1137 

Julho 0,6728 0,8984 0,5840 0,7181 0,7116 0,7979 - 

Agosto 0,6577 0,8196 0,5810 0,7193 0,7265 0,8357 - 

Setembro 0,7357 0,7561 0,5810 0,7496 0,7914 0,8962 - 

Outubro 0,8202 0,7586 0,5855 0,7157 0,9351 0,9777 - 

Novembro 0,8179 0,7516 0,7161 0,7264 0,9419 1,0010 - 

Dezembro 0,9472 0,7781 0,7513 0,7377 1,0004 1,0751 - 

Fonte: CEPEA/ ESALQ. 

* Valores em R$/litro 
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A Tabela 6.8 representa os valores máximo, médio e mínimo da variação do preço do 

etanol hidratado apresentada na Tabela 6.7, para o período de Janeiro de 2005 a Junho de 

2011. 

Tabela 6.8 – Variação do Preço do Etanol Anidro no Estado de São Paulo 

 Máximo Médio Mínimo 

Valores 1,4219 0,8216 0,5810 

Fonte: Dados extraídos da Tabela 6.7 

 

Uma vez conhecido o comportamento dos ativos de investimento ao longo do tempo, 

retoma-se ao problema de decisão. O gestor está interessado em aplicar seu capital entre estes 

ativos, mas encontra-se numa situação de incerteza. Tendo em vista que o decisor não sabe o 

quanto e em que investir sob as condições do mercado, a aplicação do modelo de decisão 

proposto pelo trabalho é oportuna. Tomando-se a estrutura apresentada pela Figura 5.1, a 

Etapa 1 é representada pelos conjuntos de elementos básicos sobre o contexto de decisão. 

6.2 O Conjunto de Alternativas de Decisão 

Em um problema de decisão, as alternativas de decisão representam as efetivas escolhas 

tomadas para solucionar um determinado problema. Desta forma, as ações representam a 

posição do decisor diante das alternativas de decisão. 

Para o modelo de decisão apresentado, o conjunto de alternativas de decisão deve 

respeitar a restrição de que todo o valor investido seja distribuído entre os ativos selecionados. 

Desta forma, podem-se elencar finitas combinações de parcelas do capital entre os três ativos 

do problema de investimento (ou seja, a1 + a2 + a3 = 1, como mostrado na Figura 5.2). Com 

intenções de simplificar a aplicação do modelo, o conjunto de alternativas de decisão foi 

limitado em sete (7) elementos. 

Estes elementos foram divididos para que ao final da aplicação do modelo, o gestor 

possua argumentos para analisar dois casos de investimentos. O primeiro Caso 1 consiste no 

investimento de capital sobre apenas um dos ativos selecionados, depositando todo seu capital 

neste; o Caso 2 consiste no investimento diversificado dentre os ativos, conforme discutido 

por Markowitz (1952). Esta distinção favorece uma análise mais detalhada sobre o risco do 

processo de decisão sobre o investimento na indústria sucroalcooleira. 

A Tabela 6.9 representa o conjunto de ações utilizado pelo estudo de caso apresentado. 

Os valores apresentados na tabela, podem ser interpretados como percentuais de investimento 
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sobre cada ativo. Desta forma, para o Caso 1 tem-se três ações: A1, A2, A3 e para o Caso 2 

tem-se quatro ações: A4, A5, A6 e A7. 

Tabela 6.9 – Conjunto de Ações 

   a1 a2 a3 

Caso 1 
Investimento em 

um Único Ativo 

A1 1 0 0 

A2 0 1 0 

A3 0 0 1 

Caso 2: 
Investimento 

Diversificado 

A4 1/3 1/3 1/3 

A5 1/2 1/4 1/4 

A6 1/4 1/2 1/4 

A7 1/4 1/4 1/2 

 

As variáveis a1, a2 e a3 correspondem aos ativos: açúcar cristal, etanol anidro e etanol 

hidratado, respectivamente. As variáveis A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 representam as possíveis 

opções de investimento para o contexto, que são constituídas pela soma do percentual a ser 

investido em cada ativo. Por exemplo, a ação A1 indica o investimento de 100% do capital 

disponível no ativo a1 (açúcar cristal), enquanto a ação A2 e A3 indicam o investimento de 

100% no ativo a2 (etanol anidro) e no ativo a3 (etanol hidratado), respectivamente. 

Da mesma forma, a ação A4 corresponde ao investimento igualitário entre os três ativos 

(aproximadamente 33,33%), enquanto a ação A5 corresponde ao investimento de 50% do 

capital disponível no ativo a1, 25% no ativo a2 e 25% no ativo a3. Para A6, sugere-se o 

investimento de 50% no ativo a2, 25% no ativo a1e 25% no ativo a3. E, finalmente, para A7, 

sugere-se o investimento de 50% no ativo a3, 25% no ativo a1e 25% no ativo a2. 

Com isso, o conjunto de ações utilizado pelo modelo de decisão será representado pelos 

elementos apresentados pela Tabela 6.9. A partir destas ações e informações sobre os ativos, é 

possível considerar os benefícios entregues ao decisor sobre o processo de investimento. 

Assim, é apresentado o Conjunto de Payoffs. 

6.3 O Conjunto de Payoffs 

Os payoffs de um problema de decisão correspondem aos benefícios obtidos pelo 

decisor, dada uma ação tomada em determinada situação. Com isso, os payoffs são, em geral, 

definidos como as consequências entregues ao decisor. Em situações de decisão sobre 

investimentos financeiros, as consequências são obtidas através dos ganhos e/ou perdas, sobre 

cada percentual de capital investido em um ativo (ação). 
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Tomando-se o contexto em estudo, considera-se um gestor (decisor) disposto a investir 

uma quantia de R$ 100.000,00. O que se espera nesta situação é o retorno, em termos 

monetários, sobre o percentual investido em cada ativo em um determinado intervalo de 

tempo. Em geral, estima-se o maior retorno (maior quantidade monetária), no entanto, o 

contexto de investimento em negócios pode apresentar variações em relação a esse retorno. 

Em contextos de investimento é comum a definição de uma margem de ganhos (limites 

máximo e mínimo) que o decisor (produtor e/ou agente de mercado) considera para avaliar 

sua posição em determinado contexto. Esta definição de limites é considerada devido ao 

comportamento incerto dos investimentos em negócios. Por exemplo, propõe-se que os 

payoffs do caso estudado variem entre 30% e 200% do valor total aplicado. O que implica que 

a representação dos payoffs pode ser indicada pelo vetor: B = [30.000; 200.000]. Este 

conjunto dará suporte a formulação da Função Utilidade do decisor em relação aos ativos de 

investimento. 

A precificação dos ativos na indústria sucroalcooleira do estado de São Paulo obedece 

aos procedimentos estabelecidos pelo Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e 

Álcool do Estado de São Paulo, que determina o preço entregue ao consumidor admitindo a 

qualidade da sacarose do ativo produzido nas usinas através do ATR (Açúcar Total 

Recuperável), estabelecendo um equilíbrio de relacionamento entre as partes produtora e 

consumidora (CONSECANA, 2011). 

Pode-se calcular o retorno acumulado de cada ativo no intervalo de tempo, 

considerando os indicadores de preços médios dos ativos, apresentados pelas Tabelas 6.3, 6.5 

e 6.7. Como referência temporal para os cálculos, estipulou-se um intervalo de seis (6) meses, 

considerado um intervalo eficiente para a avaliação de contratos futuros no setor da indústria 

sucroalcooleira. Esse intervalo de tempo é significativo, em termos estatísticos, uma vez que 

considera as possíveis variações do mercado e estima o comportamento dos ativos para o 

próximo período. A Tabela 6.10 representa a estatística descrita construída sobre o retorno 

acumulado dos ativos para o período de Janeiro de 2005 a Junho de 2011. 

Tabela 6.10 – Estatística Descritiva do Retorno Acumulado 

Retorno Acumulado 

 N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Rt1 73 1,1162 0,3343 0,5964 1,8980 

Rt2 73 1,0835 0,2877 0,6194 2,0244 

Rt3 73 1,0785 0,2902 0,6225 1,6618 
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Desta forma, utilizaram-se os valores dos ativos em cada período, no intervalo de 

Janeiro de 2005 a Julho de 2011 (78 meses), seguindo-se as instruções apresentados pela 

Equação 5.4. Para o cálculo do retorno acumulado do ativo, considera-se as instruções da 

Equação 5.5, assumindo-se t = 6. Desta forma, os primeiros seis meses irão compor o 

primeiro valor de retorno acumulado para um ativo, o segundo valor corresponde ao cálculo 

do segundo ao sétimo mês, e assim por diante. 

Pela metodologia apresentada, é possível observar que parte dos dados (cinco meses) 

não é aproveitada para a estatística descritiva, justamente por considerar o valor acumulado 

em um intervalo de tempo limitado pelo período de análise. Sendo assim, obtém-se 73 dados 

observados, que apresentam média, desvio padrão, mínimo e máximo para cada um dos ativos 

de investimento selecionados. A correspondência dos valores condiz com: Rt1: Retorno 

acumulado para o ativo 1 (açúcar cristal); Rt2: Retorno acumulado para o ativo 2 (etanol 

anidro); e Rt3: Retorno acumulado para o ativo 3 (etanol hidratado). 

Para entender como os valores dos ativos da indústria sucroalcooleira são determinados, 

é preciso estudar os fatores contextuais que influenciam nessa determinação. É através da 

análise dos elementos dos conjuntos de estados da natureza e de observações que o decisor 

obtém informações relevantes sobre a situação de investimento. 

6.4 O Conjunto de Estados da Natureza 

Os estados da natureza são responsáveis pela efetiva descrição do meio e, em geral, 

estão fora do controle do decisor. O comportamento dos ativos de investimento torna-se 

instrumento eficiente para esta descrição. 

Para o estudo de caso apresentado, o conjunto de estados da natureza é um conjunto 

discreto, formulado a partir dos valores obtidos dos retornos acumulados dos ativos de 

investimento. Estes valores vão responder pela variação dos retornos acumulados em relação 

ao anterior. Desta forma, se a variação de um ativo for maior que 100% (variação positiva), o 

índice receberá valor igual a um (1); caso contrário (variação negativa), receberá valor igual a 

zero (0). 

O problema apresenta três (3) ativos de investimento, por tal, o conjunto de estados da 

natureza será formado pelas possíveis combinações dentre os ativos. Ou seja, o conjunto de 

estados da natureza, para este estudo, considerará as possíveis situações levando-se em 

consideração a variação do retorno dos ativos no intervalo de tempo. 
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Essas possíveis combinações dos retornos acumulados se referem a um elemento do 

conjunto de estados da natureza. A representação do conjunto de estados da natureza pode ser 

feita através de um vetor de três coordenadas, em que cada uma delas representa um ativo, 

estabelecendo-se valores binários para estas. A Tabela 6.11 apresenta estes elementos e a 

frequência relativa com que ocorrem no conjunto de dados observado. 

Tabela 6.11 –Tabela de Frequência dos Estados da Natureza 

 [Rt1, Rt2, Rt3] 
Frequência 

Observada 

Percentual 

Relativo (%) 

θ0 [0, 0, 0] 20 27,3973 

θ1 [1, 0, 0] 9 12,3288 

θ2 [0, 1, 0] 3 4,1096 

θ3 [1, 1, 0] 2 2,7397 

θ4 [0, 0, 1] 2 2,7397 

θ5 [1, 0, 1] 3 4,1096 

θ6 [0, 1, 1] 9 12,3288 

θ7 [1, 1, 1] 25 34,2466 

 

A partir da Tabela 6.11, entende-se que R1 é relativo ao retorno acumulado do ativo 1 

(açúcar cristal); R2 é relativo ao retorno do ativo 2 (etanol anidro); e, R3 é relativo ao retorno 

do ativo 3 (etanol hidratado). Desta forma, os elementos θ0, θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6 e θ7 são 

representam a combinação desses. Por exemplo, θ3 equivale a variação positiva do ativo 1 e 

variações negativas dos ativos 2 e 3. Esta mesma interpretação pode ser feita para os demais 

elementos. 

Esta mesma metodologia é aplicada na avaliação dos elementos do conjunto de 

observações. Para elencar as variáveis de observação, foram selecionados indicadores 

econômicos de influência no mercado sucroalcooleiro brasileiro. Com isso, esses indicadores 

são capazes de responder sobre o potencial de crescimento e investimento do país ao longo do 

período de tempo selecionado. 

6.5 O Conjunto de Observações 

Para que as ações sobre investimentos no mercado atendam as expectativas dos agentes 

envolvidos, de forma satisfatória, é essencial que sejam elaborados estudos sobre a economia. 

A aquisição de conhecimento e a formulação do raciocínio lógico sobre os fatores contextuais 

configuram fundamentos para o investimento de melhor retorno. Considerando estes aspectos, 

é importante verificar as hipóteses fornecidas pela teoria econômica, para entender a 

influência de diversas variáveis sobre os indicadores econômicos. 



Capítulo 6 Estudo de Caso 

64 

O contexto da economia brasileira oferece algumas variáveis de observação que 

subsidiam o estudo e entendimento do comportamento dos diversos fatores econômicos. Essas 

variáveis atuam sobre os diferentes segmentos de mercado e podem ser elencados de acordo 

com o grau de influência que exercem no contexto. 

Para o estudo de caso apresentado, foram selecionadas seis variáveis de observação, 

obedecendo ao critério de melhor correlação destas variáveis ao contexto em estudo. Essas 

variáveis são representadas por índices econômico-financeiros que são capazes de definir o 

comportamento contextual da economia brasileira. Dentre os índices selecionados estão: (i) o 

Produto Interno Bruto (PIB), (ii) Ibovespa, (iii) variação mensal da caderneta de poupança, 

(iv) séries históricas do índice de preço ao consumidor amplo (IPCA), (v) série histórica do 

índice de preço ao consumidor (IPC - FIPE) e (vi) a variação mensal do dólar comercial. Para 

o período de observação foram selecionados os meses de Janeiro de 2005 a Junho de 2011, 

com o intuito de analisar os dados mais recentes do mercado. 

6.5.1 Produto Interno Bruto do Brasil 

O PIB é um indicador capaz de identificar o potencial da atividade econômica de uma 

região. Segundo o IBGE (2011), os principais fatores que influenciam o cálculo do PIB são os 

investimentos em consumo privado, investimentos feitos na região em diversas formas, os 

gastos assumidos pelo governo, investimentos de exportações e os de importações. A Tabela 

6.12 apresenta as variações percentuais mensais do PIB do Brasil. 

Tabela 6.12 – Produto Interno Bruto Mensal do Brasil 
* 

Mês / Ano  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Janeiro -5% -5% -3% 0% -1% -10% -6% 

Fevereiro -6% -3% -5% -3% -4% -2% -2% 

Março 7% 5% 7% 3% 7% 7% 3% 

Abril 3% -2% 0% 4% 1% 1% 2% 

Maio 3% 8% 6% 5% 4% 5% 7% 

Junho 2% 1% 0% 3% 2% 2% 2% 

Julho -2% 1% -1% 1% 0% -1% - 

Agosto 3% 3% 3% -1% 2% 2% - 

Setembro -1% -3% -3% -1% 0% -1% - 

Outubro 4% 6% 7% 6% 2% 4% - 

Novembro 3% 4% 1% -3% 5% 3% - 

Dezembro 0% -1% -2% -8% 5% -1% - 

Fonte: Banco Central do Brasil. Sistema Gerenciador de Séries Temporais. 

* Variação percentual mensal calculada a partir da diferença do mês atual em relação ao mês anterior dos 

valores correntes em reais do PIB Mensal 
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O PIB representa o crescimento econômico do Brasil considerando a soma de todos os 

bens e serviços produzidos em uma determinada região (país, estado, cidade, etc.) em um 

selecionado intervalo de tempo (mês, semestre, ano, etc.). As variações representadas pela 

Tabela 6.12 foram calculadas a partir da diferença entre os meses atual e anterior, 

considerando os valores correntes em reais. Estas informações foram obtidas do Sistema 

Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil. 

6.5.2 Ibovespa 

O Índice Bovespa é um indicador de desempenho baseado na média das cotações 

negociadas no mercado de ações brasileiro, que tem como principal finalidade a oferta de 

configuração aproximada sobre o contexto de negociações no mercado de ações. A Bolsa de 

Valores e Mercadorias & Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) é a instituição 

responsável pela gestão, cálculo, difusão e manutenção deste índice, a qual oferece segurança 

nos procedimentos metodológicos de obtenção do Ibovespa. 

Divulgada pela BM&FBOVESPA (2011), a série histórica do Ibovespa para o período 

observado é apresentada pela Tabela 6.13. 

Tabela 6.13 – Ibovespa 

Mês / Ano  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Janeiro -8,51% 14,73% 0,38% -6,88% 4,66% -4,65% -3,94% 

Fevereiro 17,4% 0,59% -1,68% 6,72% -2,84% 1,68% 1,22% 

Março -5,43% -1,71% 4,36% -3,97% 7,18% 5,82% 1,79% 

Abril -6,64% 6,36% 6,88% 11,32% 15,55% -4,04% -3,58% 

Maio 1,47% -9,5% 6,77% 6,96% 12,49% -6,64% -2,29% 

Junho -0,62% 0,27% 4,06% -10,44% -3,25% -3,34% -3,43% 

Julho 3,96% 1,22% -0,39% -8,48% 6,41% 10,8% - 

Agosto 7,69% -2,28% 0,84% -6,43% 3,15% -3,51% - 

Setembro 12,62% 0,6% 10,67% -11,03% 8,9% 6,58% - 

Outubro -4,4% 7,72% 8,02% -24,8% 0,04% 1,79% - 

Novembro 5,71% 6,8% -3,54% -1,77% 8,93% -4,2% - 

Dezembro 4,82% 6,06% 1,4% 2,61% 2,3% 2,36% - 

Fonte: BM&FBOVESPA. 

 

6.5.3 Rentabilidade Mensal da Caderneta de Poupança 

A caderneta de poupança, ou simplesmente poupança, é um tipo de investimento de 

renda fixa que permite ao investidor aplicar uma quantia em dinheiro em conta bancária para 

que juros e correção monetária sejam acumulados sobre esta quantia, e a cada período seja 
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apresentado um índice de liquidez (PORTAL BRASIL, 2011). A correlação deste indicador 

com o contexto em análise é positiva e apresenta resultados satisfatórios. 

A Tabela 6.14 apresenta a rentabilidade mensal da caderneta de poupança para o 

intervalo selecionado. Estes dados foram extraídos do endereço eletrônico do Portal Brasil e 

Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. 

Tabela 6.14 – Caderneta de Poupança – Rentabilidade Mensal 

Mês / Ano  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Janeiro 0,74% 0,73% 0,65% 0,56% 0,72% 0,55% 0,64% 

Fevereiro 0,69% 0,73% 0,72% 0,60% 0,68% 0,50% 0,57% 

Março 0,60% 0,57% 0,57% 0,52% 0,55% 0,50% 0,55% 

Abril 0,76% 0,71% 0,69% 0,54% 0,64% 0,58% 0,62% 

Maio 0,70% 0,59% 0,63% 0,60% 0,55% 0,50% 0,54% 

Junho 0,75% 0,69% 0,67% 0,57% 0,55% 0,55% 0,66% 

Julho 0,80% 0,69% 0,60% 0,62% 0,57% 0,56% - 

Agosto 0,76% 0,68% 0,65% 0,69% 0,61% 0,62% - 

Setembro 0,85% 0,74% 0,65% 0,66% 0,52% 0,59% - 

Outubro 0,77% 0,65% 0,54% 0,70% 0,50% 0,57% - 

Novembro 0,71% 0,69% 0,61% 0,75% 0,50% 0,55% - 

Dezembro 0,69% 0,63% 0,56% 0,66% 0,50% 0,53% - 

Fonte: Base de dados do Portal Brasil e ABECIP - Associação Brasileira das Entidades de Crédito 

Imobiliário e Poupança. 

 

6.5.4 Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é calculado mensalmente pelo IBGE 

e tem como objetivo a apresentação da variação dos preços no comércio para o consumidor, 

definido em termos econômicos como público final. 

O Banco Central do Brasil utiliza o IPCA como medida oficial da inflação do país, uma 

vez que é utilizado como referência para supervisionar e verificar se a meta estabelecida pelo 

governo está sendo cumprida (IBGE, 2011). 

Para o cálculo do IPCA são pesquisados os preços entregues ao consumidor em 

diferentes estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios e concessionárias 

de serviços públicos ao longo do mês nas cidades de regiões metropolitanas do país. Dentre os 

produtos e serviços questionados, são listados: alimentação e bebidas, artigos de residência, 

comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais, transportes 

e vestuário (IBGE, 2011). 
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Para os meses de observação, a Tabela 6.15 apresenta a série histórica do IPCA em 

valores percentuais, extraída da base de dados do IBGE (2011). 

Tabela 6.15 – Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 
* 

Mês / Ano  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Janeiro 0,58% 0,59% 0,44% 0,54% 0,48% 0,75% 0,83% 

Fevereiro 0,59% 0,41% 0,44% 0,49% 0,55% 0,78% 0,8% 

Março 0,61% 0,43% 0,37% 0,48% 0,2% 0,52% 0,79% 

Abril 0,87% 0,21% 0,25% 0,55% 0,48% 0,57% 0,77% 

Maio 0,49% 0,1% 0,28% 0,79% 0,47% 0,43% 0,47% 

Junho -0,02% -0,21% 0,28% 0,74% 0,36% 0% 0,15% 

Julho 0,25% 0,19% 0,24% 0,53% 0,24% 0,01% - 

Agosto 0,17% 0,05% 0,47% 0,28% 0,15% 0,04% - 

Setembro 0,35% 0,21% 0,18% 0,26% 0,24% 0,45% - 

Outubro 0,75% 0,33% 0,3% 0,45% 0,28% 0,75% - 

Novembro 0,55% 0,31% 0,38% 0,36% 0,41% 0,83% - 

Dezembro 0,36% 0,48% 0,74% 0,28% 0,37% 0,63% - 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

* Valores Percentuais Mensais 

 

6.5.5 Índice de Preços ao Consumidor (IPC/FIPE) 

O estudo de caso é voltado ao contexto da indústria sucroalcooleira no estado de São 

Paulo. Por tal, torna-se relevante a inclusão de um índice de desempenho específico desta 

região. O IPC/FIPE (Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas da Universidade de São Paulo) é o indicador da variação de preços para o 

consumidor na cidade de São Paulo. 

Para o cálculo do IPC/FIPE são considerados os gastos familiares médios e quais itens 

são mais relevantes neste contexto de consumo. Como requisito para o cálculo, a renda 

mensal das famílias deve variar de 1 a 20 salários mínimos. Desta forma, este índice é capaz 

de descrever o custo de vida das famílias com este perfil de renda familiar, uma vez que leva 

em consideração aspectos de habitação, alimentação, transportes, despesas pessoais, saúde, 

vestuário e educação (FIPE, 2011). 

A Tabela 6.16 apresenta a série histórica do Índice de Preços ao Consumidor calculados 

pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, para o 

período de análise. 
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Tabela 6.16 – Índice de Preços ao Consumidor – FIPE 
* 

Mês / Ano  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Janeiro 0,56% 0,5% 0,66% 0,52% 0,46% 1,34% 1,15% 

Fevereiro 0,36% -0,03% 0,33% 0,19% 0,27% 0,74% 0,6% 

Março 0,79% 0,14% 0,11% 0,31% 0,4% 0,34% 0,35% 

Abril 0,83% 0,01% 0,33% 0,54% 0,31% 0,39% 0,7% 

Maio 0,35% -0,22% 0,36% 1,23% 0,33% 0,22% 0,31% 

Junho -0,2% -0,31% 0,55% 0,96% 0,13% 0,04% 0,01% 

Julho 0,3% 0,21% 0,27% 0,45% 0,33% 0,17% - 

Agosto -0,2% 0,12% 0,07% 0,38% 0,48% 0,17% - 

Setembro 0,44% 0,25% 0,24% 0,38% 0,16% 0,53% - 

Outubro 0,63% 0,39% 0,08% 0,5% 0,25% 1,04% - 

Novembro 0,29% 0,42% 0,47% 0,39% 0,29% 0,72% - 

Dezembro 0,29% 1,04% 0,82% 0,16% 0,18% 0,54% - 

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE. 

* Valores Percentuais Mensais 

 

6.5.6 Variação do Dólar Comercial 

O conhecimento da variação da cotação do dólar comercial se torna atraente para o 

estudo à medida que se pretende utilizá-la para estabelecer uma projeção do contexto 

econômico selecionado. 

Os dados coletados mensalmente são mostrados na Tabela 6.17 e foram obtidos do 

Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, para o intervalo de 

observação. 

Tabela 6.17 – Dólar Comercial 
* 

Mês / Ano  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Janeiro -1,12 -5,33 -0,62 -0,62 -0,89 7,67 0,72 

Fevereiro -1,14 -3,63 -0,70 -4,37 2,69 -3,40 -0,73 

Março 2,74 1,73 -2,82 3,91 -2,66 -1,66 -1,96 

Abril -5,06 -3,83 -0,80 -3,54 -5,91 -2,83 -3,40 

Maio -5,04 10,11 -5,16 -3,43 -9,42 4,98 0,42 

Junho -2,22 -5,92 -0,14 -2,30 -1,08 -0,84 -1,19 

Julho 1,71 0,55 -2,52 -1,59 -4,05 -2,46 - 

Agosto -1,12 -1,72 4,50 4,33 0,74 -0,07 - 

Setembro -5,99 1,66 -6,27 17,13 -5,74 -3,52 - 

Outubro 1,44 -1,44 -5,16 10,50 -1,92 0,42 - 

Novembro -2,10 1,11 2,28 10,30 0,37 0,86 - 

Dezembro 6,06 -1,33 -0,70 0,17 -0,53 -2,91 - 

Fonte: Banco Central do Brasil. Sistema Gerenciador de Séries Temporais. 

* Valores Percentuais Mensais 
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6.5.7 Modelagem do Conjunto de Observações 

A combinação e interação das variáveis identificadas para descrever o ambiente, 

elencadas nas seções anteriores, irão constituir os elementos do conjunto de observações 

utilizados pelo modelo. Como apresentado para a formulação do conjunto de estados da 

natureza, a mesma metodologia de atribuição binária para as variáveis do conjunto de 

observação é utilizada. 

Desta forma, tem-se que o conjunto de observações é descrito como a combinação dos 

elementos de observação, como: X = {x1, x2, x3, x4, x5, x6}. Em que: 

 

 x1 representa o Produto Interno Bruto (PIB); 

 x2 representa o Ibovespa; 

 x3 representa a variação mensal da caderneta de poupança; 

 x4 representa o índice de preço ao consumidor amplo (IPCA); 

 x5 representa o índice de preço ao consumidor (IPC - FIPE); 

 x6 representa a variação mensal do dólar comercial. 

 

A interação consiste em verificar o comportamento das variáveis em cada período de 

observação (mês), e admitir este comportamento como uma variável dicotômica. Se o 

comportamento de determinada variável representar uma variação positiva para aquele 

período, atribui-se o valor um (1); caso contrário, se a variável apresentar variação nula ou 

negativa atribui-se o valor zero (0). 

Com base nesta metodologia, o conjunto de observações é constituído por 64 elementos. 

A Tabela 6.18 representa o conjunto de observações. 
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Tabela 6.18 – Possíveis Combinações do Conjunto de Observações 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6   x1 x2 x3 x4 x5 x6 

X = 0 0 0 0 0 0 0  X = 32 0 0 0 0 0 1 

X = 1 1 0 0 0 0 0  X = 33 1 0 0 0 0 1 

X = 2 0 1 0 0 0 0  X = 34 0 1 0 0 0 1 

X = 3 1 1 0 0 0 0  X = 35 1 1 0 0 0 1 

X = 4 0 0 1 0 0 0  X = 36 0 0 1 0 0 1 

X = 5 1 0 1 0 0 0  X = 37 1 0 1 0 0 1 

X = 6 0 1 1 0 0 0  X = 38 0 1 1 0 0 1 

X = 7 1 1 1 0 0 0  X = 39 1 1 1 0 0 1 

X = 8 0 0 0 1 0 0  X = 40 0 0 0 1 0 1 

X = 9 1 0 0 1 0 0  X = 41 1 0 0 1 0 1 

X = 10 0 1 0 1 0 0  X = 42 0 1 0 1 0 1 

X = 11 1 1 0 1 0 0  X = 43 1 1 0 1 0 1 

X = 12 0 0 1 1 0 0  X = 44 0 0 1 1 0 1 

X = 13 1 0 1 1 0 0  X = 45 1 0 1 1 0 1 

X = 14 0 1 1 1 0 0  X = 46 0 1 1 1 0 1 

X = 15 1 1 1 1 0 0  X = 47 1 1 1 1 0 1 

X = 16 0 0 0 0 1 0  X = 48 0 0 0 0 1 1 

X = 17 1 0 0 0 1 0  X = 49 1 0 0 0 1 1 

X = 18 0 1 0 0 1 0  X = 50 0 1 0 0 1 1 

X = 19 1 1 0 0 1 0  X = 51 1 1 0 0 1 1 

X = 20 0 0 1 0 1 0  X = 52 0 0 1 0 1 1 

X = 21 1 0 1 0 1 0  X = 53 1 0 1 0 1 1 

X = 22 0 1 1 0 1 0  X = 54 0 1 1 0 1 1 

X = 23 1 1 1 0 1 0  X = 55 1 1 1 0 1 1 

X = 24 0 0 0 1 1 0  X = 56 0 0 0 1 1 1 

X = 25 1 0 0 1 1 0  X = 57 1 0 0 1 1 1 

X = 26 0 1 0 1 1 0  X = 58 0 1 0 1 1 1 

X = 27 1 1 0 1 1 0  X = 59 1 1 0 1 1 1 

X = 28 0 0 1 1 1 0  X = 60 0 0 1 1 1 1 

X = 29 1 0 1 1 1 0  X = 61 1 0 1 1 1 1 

X = 30 0 1 1 1 1 0  X = 62 0 1 1 1 1 1 

X = 31 1 1 1 1 1 0  X = 63 1 1 1 1 1 1 

 

A interpretação da Tabela 6.18 corresponde à combinação das variáveis x1, x2, x3, x4, x5 

e x6 representadas pelos elementos de observação X em cada período. Com essa 

correspondência, pode-se elaborar uma análise sobre a ocorrência destes elementos. 

A Tabela 6.19 foi construída com base na efetiva ocorrência de cada elemento de 

observação e apontadas suas frequências. Como se pode perceber, as observações tiveram 

concentração nos valores de X iguais a 5, 7, 14, 15, 21, 28, 29, 30, 31, 45, 60, 61, 62 e 63. 

Desta forma, os valores de X que não foram apontados, não estão inclusos na análise do 

estudo. 
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Tabela 6.19 – Frequência (F) das Variáveis de Observação
 

X 5 7 14 15 21 28 29 30 31 45 60 61 62 63 

Frequência 1 1 1 1 1 3 8 18 14 1 6 8 4 6 

 

A correspondência destes valores é verificada no comportamento dos fatores 

econômicos para cada período em análise. Por exemplo, para X = 21, têm-se variações 

positivas do PIB, da caderneta de poupança e do IPC/FIPE; e variações negativas do 

Ibovespa, do IPCA e dólar comercial. Esta interpretação é utilizada para as demais 

observações. 

De acordo com os resultados da análise sobre as variáveis de observação, pode-se 

concluir que o resultado de X = 30 é o mais frequente. Este resultado corresponde à situação 

em que o Ibovespa, a variação mensal da caderneta de poupança, o IPCA e o IPC/FIPE 

apresentam variação positiva; enquanto que, o PIB e a variação mensal do dólar comercial 

apresentam variação negativa, para determinado período. 

Neste caso, o conhecimento das variáveis de observação é útil para a compreensão de 

como os agentes econômicos estão atuando no mercado financeiro, em determinado período. 

Esta análise é capaz de verificar as oportunidades e/ou prejuízos no processo de investimento, 

tendo em vista a influência desses agentes sobre o processo. 

Conhecidos os valores dos elementos básicos para a modelagem do problema de 

decisão, busca-se a formulação das interações destes. Estas interações são capazes de 

responder ao objetivo do modelo de decisão aplicado: auxiliar o decisor na escolha da melhor 

ação de investimento, visando maior retorno em detrimento do menor risco associado. Estas 

interações formulam os mecanismos de probabilidade, constituindo a segunda etapa da 

estrutura do modelo (Figura 5.1). 

6.6 Mecanismos de Probabilidade 

Como discutido, os mecanismos de probabilidade são inseridos como instrumentos de 

validação para o modelo apresentado, baseado nos pressupostos da Análise de Decisão. Por 

tal, são os elementos dos conjuntos de ações, payoffs, estados da natureza e observações que 

interagem para construir os cenários de decisão. 

Os cenários de decisão para o caso em estudo correspondem às situações de 

investimento descritas pelas variáveis de influência. Desta forma, os mecanismos de 

probabilidade são tomados como instrumentos de verificação das oportunidades, ameaças e 

ganhos de investimento sobre os ativos da indústria sucroalcooleira. 
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Os ganhos de investimento podem ser descritos pela Função Consequência, que 

descreve a probabilidade de se obter um p, dado determinados estado da natureza e ação. Para 

o caso estudado, como apresentado pela Equação 5.11, a Função Consequência constitui no 

cálculo de se obter um p, considerando o percentual de capital disponível investido em relação 

ao retorno acumulado dos ativos. 

Para a efetiva elaboração da Função Consequência, uma análise sobre os dados dos 

retornos acumulados é necessária para que hipóteses estatísticas sejam formuladas. Supõe-se 

que os dados referentes ao retorno acumulado dos ativos de investimentos assumam uma 

distribuição de probabilidade normal. Com isso, faz-se necessária a verificação da hipótese de 

normalidade. Esse processo é capaz de facilitar as análises sobre os dados. 

Para realizar a verificação de normalidade, utiliza-se o teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Outros testes podem ser utilizados, no entanto, o teste de Kolmogorov-Smirnov é baseado na 

distribuição empírica dos dados e pode ser utilizado para verificar as hipóteses de que os 

dados seguem uma distribuição normal (H0), ou não (H1). 

É possível encontrar mais informações sobre os testes de aderência, no endereço 

eletrônico do software Statistica Data Analysis Software and Services, empós referenciado. 

Para os três ativos, não há indícios para rejeitar a hipótese nula. Ou seja, a condição de 

normalidade para os dados do retorno acumulado para os três ativos selecionados foi 

verificada. Conforme o teste: D1 = 0,10538; D2 = 0,09162; e D3 = 0,1244, tendo-se o valor 

crítico igual a 0,190777, com coeficiente de significância de 0,05. 

A essência de normalidade dos dados estima a construção da Função Consequência 

descrita pela Equação 5.12, que considera os argumentos da distribuição normal, ponderados 

pelo percentual investido em cada ativo, sob determinado estado da natureza. Com isso, esta 

distribuição está condicionada ao percentual investido e a ocorrência dos estados da natureza. 

A metodologia utilizada propõe a verificação da frequência de cada estado da natureza, 

para identificar os argumentos da distribuição normal para a Função Consequência de cada 

ativo. Desta forma, os valores da média e do desvio padrão de cada ativo em cada estado da 

natureza são apresentados na Tabela 6.20. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6 Estudo de Caso 

73 

Tabela 6.20 – Média e Desvio Padrão Estimados para o Retorno Acumulado de cada Ativo 

 μ1 σ1 μ2 σ2 μ3 σ3 

θ0 1,081147 0,379697 0,975615 0,248313 0,960772 0,261994 

θ1 1,129633 0,367548 1,021891 0,296086 1,014780 0,333460 

θ2 0,982398 0,121678 1,363918 0,573243 1,098287 0,283364 

θ3 1,307205 0,367595 0,949037 0,075037 0,970114 0,156889 

θ4 0,738948 0,011998 0,797457 0,093507 0,811895 0,139427 

θ5 0,888553 0,247266 0,989321 0,131967 1,006314 0,056641 

θ6 1,095748 0,273487 1,132555 0,262599 1,163511 0,315808 

θ7 1,204923 0,325918 1,185728 0,275147 1,201245 0,282990 

 

A construção da Tabela 6.20 é feita a partir da média e do desvio padrão dos retornos 

acumulados dos ativos em relação à frequência observada dos estados da natureza no caso 

estudado. Assim, por exemplo, na primeira linha estão relacionadas às médias e desvios 

padrões para cada ativo na ocorrência de θ0 (20 ocorrências). A mesma verificação é feita 

para as demais linhas da tabela. 

Os valores calculados seguiram os pressupostos da distribuição normal de 

probabilidade, que descrevem o provável comportamento das variáveis envolvidas. Desta 

forma, os valores apresentados na Tabela 6.19 descrevem o provável comportamento da 

Função Consequência sobre os ativos no contexto de estudo. 

A Figura 6.2 representa as distribuições normais para a Função Consequência, 

relacionando todos os possíveis estados da natureza apresentado no estudo de caso. Em cada 

instância, têm-se os ativos representados pelas curvas a seguir. 
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Figura 6.2 – Distribuição Normal da Função Consequência 
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O comportamento percebido sobre a Função Consequência (P(p|θ,a)) é devido, em 

grande parte, pela utilização da Distribuição a Priori (π(θ)) sobre os estados da natureza. Para 

o modelo apresentado, esta distribuição é responsável por fornecer informações sobre o 

retorno acumulado dos ativos, são influenciados por vários fatores do contexto. 

Para obter π(θ), é possível encontrar diferentes formas. No entanto, para o modelo 

apresentado, a obtenção desta distribuição é feita a partir da análise da frequência relativa dos 

estados da natureza. Os resultados desta análise podem ser extraídos da Tabela 6.11. 

A análise analítica de π(θ) é um recurso que facilita o desenvolvimento dos cálculos 

requisitados pelas Regras de Bayes. Para a formulação destas regras, a interação da 

Distribuição a Priori e da Função de Verossimilhança contribui para a aquisição de uma 

solução prática sobre o contexto analisado, bem como oferece um alto grau de 

compatibilidade com a realidade. 

Essa característica é validada pela utilização de variáveis que respondem sobre o 

contexto de análise. No caso estudado, os estados da natureza e os elementos de observação 

apresentados fornecem ao decisor, informações relevantes sobre a situação do mercado 

sucroalcooleiro. A interação dessas variáveis é utilizada na formulação da Função de 

Verossimilhança. 

A Função de Verossimilhança (P(x|θ)) calcula a probabilidade de ocorrer um cenário de 

observação X, dado um estado da natureza vigente. Essa informação é útil para tratar a 

incerteza inerente ao processo de decisão em um determinado contexto. Este tratamento é 

conduzido pela ideia condicional de que o X observado é relevante para descrever e tirar 

conclusões de um θ. 

A metodologia utilizada para a obtenção da Função de Verossimilhança está associada a 

conceitos de inferência estatística, uma vez que se pretende levantar conclusões a partir de um 

conjunto de valores representativos. Por tal, essa metodologia facilitará na apresentação de 

informações relevantes, descrevendo a incerteza das variáveis analisadas utilizando-se 

argumentos probabilísticos sobre cada cenário. 

Por tal, a metodologia utilizada é semelhante aquela utilizada para a obtenção da Função 

Consequência. A partir da frequência relativa dos estados da natureza, calcula-se a frequência 

relativa dos elementos de observação. Os valores estimados podem ser representados em 

percentual relativo e são expressos na Tabela 6.21, em que as células em branco representam 

a ausência de valores estimados para a correspondência. 
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Tabela 6.21 – Função Verossimilhança 

 X = 5 X = 7 X = 14 X = 15 X = 21 X = 28 X = 29 

θ0  0,05   0,05  0,15 

θ1      0,22  

θ2       0,33 

θ3    0,50    

θ4        

θ5       0,33 

θ6       0,22 

θ7 0,04  0,04   0,04 0,04 

 

 X = 30 X = 31 X = 45 X = 60 X = 61 X = 62 X = 63 

θ0 0,30 0,30  0,05 0,10   

θ1 0,11 0,22 0,11 0,22  0,11  

θ2    0,33   0,33 

θ3    0,50    

θ4 0,50 0,50      

θ5 0,33   0,33    

θ6 0,44 0,11   0,11  0,11 

θ7 0,20 0,16   0,20 0,12 0,16 

 

A Função de Verossimilhança é apresentada como um argumento para as Regras de 

Decisão, uma vez que permite a formulação da Função Perda. A Função Perda representa o 

custo de oportunidade (risco) percebido pelo decisor em uma situação de decisão e para 

formalizá-la é essencial considerar as preferências do decisor. Através da Função Utilidade, o 

decisor pode expor suas preferências e definir o quanto está disposto a enfrentar o risco 

associado à situação. 

No caso estudado, a Função Utilidade é descrita sobre as informações extraídas dos 

ganhos obtidos no contexto de investimentos. Ou seja, a Função Utilidade assume como 

parâmetros os payoffs entregues ao decisor. Na seção 6.3, o conjunto de payoffs foi definido 

pelos limites de preferência do decisor, considerando a situação de investimentos na indústria 

sucroalcooleira. Esses limites são representados pelo vetor B = [30.000; 200.000], uma vez 

que foram apresentadas as restrições de investimento para o caso. 

Considerando-se a escala da Função Utilidade no intervalo de [0; 1], o vetor de payoffs 

pode ser escrito por B = [0,3; 2]. Esse intervalo é útil para representar a Função Utilidade do 

decisor (produtor e/ou agente de mercado) para o caso tratado. 
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Admite-se que o decisor espera receber um payoffs em que aceita receber entre 30% e 

200% do valor investido em determinado ativo. Por tal, a Função Utilidade é caracterizada 

pela linearidade e descrição pela Equação 6.1. 

 
Equação 6.1 

A Função Utilidade será útil para o cálculo da Função Perda e do Risco de Bayes, 

medida utilizada pelo modelo para a definição do risco associado ao contexto de decisão e 

índice de determinação da melhor ação a ser escolhida. 

6.6.1 Função Perda e Análise Bayesiana do Risco 

Observando-se a Figura 5.1, a terceira etapa da estrutura do modelo de decisão 

compreende a efetiva análise bayesiana do risco, a qual requer o conhecimento sobre a 

Função Perda do decisor para o contexto. 

A Função Perda é capaz de responder sobre o custo de oportunidade de uma dada ação 

em determinado contexto de decisão. Com isso, torna-se útil para a avaliação dos benefícios 

de uma ação, levando em consideração os estados da natureza apresentados. 

Como considerado para o estudo de caso, serão analisados dois casos distintos: 

 

 Caso 1: Investimento do capital disponível sobre um único ativo; 

 Caso 2: Investimento do capital disponível de forma diversificada dentre os ativos. 

 

A partir da Equação 5.16, podem-se obter os valores correspondentes para os casos 

apontados. A Tabela 6.22 apresenta os valores da Função Perda para as ações do Caso 1. 

Tabela 6.22 – Função Perda para o Caso 1: Investimento em um Único Ativo 

 A1 A2 A3 

θ0 -0,139281 -0,216487 -0,219654 

θ1 -0,109070 -0,166127 -0,162218 

θ2 -0,331915 -0,007269 -0,101273 

θ3 -0,000982 -0,390253 -0,267746 

θ4 -0,411765 -0,411112 -0,395336 

θ5 -0,306697 -0,271929 -0,352204 

θ6 -0,135180 -0,074063 -0,055231 

θ7 -0,054544 -0,032422 -0,018963 
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A Tabela 6.22 representa a Função Perda para cada ação em um estado da natureza. 

Assim, por exemplo, para A1 em θ0, tem-se L(θ0, a1) = -0,139281; para A1 em θ1, tem-se L(θ1, 

a1) = -0,109070. A mesma leitura e interpretação devem ser feitas para as demais ocorrências. 

Da mesma forma, a Tabela 6.23 apresenta os valores correspondentes a Função Perda 

para as ações do Caso 2. 

Tabela 6.23 – Função Perda para o Caso 2: Investimento Diversificado 

 A4 A5 A6 A7 

θ0 -0,191807 -0,178676 -0,197977 -0,198769 

θ1 -0,145806 -0,136623 -0,150886 -0,149909 

θ2 -0,146819 -0,193093 -0,111932 -0,135433 

θ3 -0,219660 -0,164991 -0,262308 -0,231682 

θ4 -0,406071 -0,407494 -0,407331 -0,403387 

θ5 -0,310277 -0,309382 -0,300690 -0,320759 

θ6 -0,088158 -0,099914 -0,084634 -0,079926 

θ7 -0,035310 -0,040118 -0,034588 -0,031223 

 

A leitura da Tabela 6.23 é equivalente a leitura da tabela 6.22. Assim, por exemplo, para 

A4 em θ0, tem-se L(θ0, a4) = -0,191807, e assim por diante. 

O principal resultado proposto pelo modelo de decisão, é a análise do risco associado às 

opções de investimento em determinado contexto de investimentos na indústria 

sucroalcooleira. Esse contexto é descrito pelos elementos de observação. Para esta análise, foi 

utilizado o Risco de Bayes como medida de avaliação. Desta forma, a partir da Equação 5.26, 

pode-se calcular o risco de cada ação, considerando determinados elementos de observação 

contextual. A Tabela 6.24 representa a análise do Risco de Bayes para o Caso 1, em que 

pretende-se decidir sobre um único ativo a ser investido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6 Estudo de Caso 

79 

Tabela 6.24 – Análise do Risco de Bayes para o Investimento em um Único Ativo 

 A1 A2 A3 

X = 5 -0,000747 -0,000444 -0,000260 

X = 7 -0,001908 -0,002966 -0,003009 

X = 14 -0,000747 -0,000444 -0,000260 

X = 15 -0,000013 -0,005346 -0,003668 

X = 21 -0,001908 -0,002966 -0,003009 

X = 28 -0,003706 -0,004950 -0,004660 

X = 29 -0,018798 -0,015136 -0,016935 

X = 30 -0,033796 -0,035604 -0,034741 

X = 31 -0,024869 -0,030712 -0,029657 

X = 45 -0,001479 -0,002253 -0,002200 

X = 60 -0,013540 -0,016604 -0,017227 

X = 61 -0,009385 -0,009156 -0,008066 

X = 62 -0,003721 -0,003585 -0,002979 

X = 63 -0,009323 -0,002880 -0,003162 

 

A leitura desta tabela segue a metodologia apresentada pelas tabelas anteriores. A 

primeira linha da tabela apresenta os resultados para o elemento de observação X = 5. Isto 

significa que o PIB e a variação mensal da caderneta de poupança apresentam indicações 

positivas; e, o Ibovespa, o IPCA, o IPCA/FIPE e a variação do dólar apresentam indicações 

negativas. 

Por exemplo, o risco esperado de A1 quando X = 5: rA1 (X=5) = -0,000747. Da mesma 

forma, o risco esperado de A2 quando X = 5: rA2 (X=5) = -0,000444. A mesma interpretação 

segue para as demais análises. 

Os resultados expostos pela Tabela 6.24 conduzem a indicação das melhores opções 

para o investidor do setor sucroalcooleiro, considerando o cenário observado. As ações 

recomendadas sugerem a alocação do capital disponível em apenas um dos ativos 

selecionados. A Tabela 6.9 representa o perfil de cada ação. Os resultados obtidos para o Caso 

1 estão em destaque na Tabela 6.24. 

Quando se assume o conjunto de observações como X = {x5, x14, x29, x61, x62, x63}, o 

melhor ativo de investimento, ou seja, o portfólio que melhor responde as expectativas do 

decisor é o Açúcar Cristal, onde se recomenda a ação A1. Quando X = {x15, x28, x30, x31, x45}, o 

melhor portfólio de investimento é o Etanol Anidro, onde se recomenda a ação A2. E quando 

X = {x7, x21, x60}, o melhor portfólio é o Etanol Hidratado, onde se recomenda a ação A3. 

Com intenções de comparação, assume-se o contexto de investimento diversificado 

sobre os ativos selecionados (Caso 2). A Tabela 6.25 representa os resultados alcançados. 
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Tabela 6.25 – Análise do Risco de Bayes para Ações de Investimento Diversificado 

 A4 A5 A6 A7 

X = 5 -0,000484 -0,000550 -0,000474 -0,000428 

X = 7 -0,002627 -0,002448 -0,002712 -0,002723 

X = 14 -0,000484 -0,000550 -0,000474 -0,000428 

X = 15 -0,003009 -0,002260 -0,003593 -0,003174 

X = 21 -0,002627 -0,002448 -0,002712 -0,002723 

X = 28 -0,004438 -0,004255 -0,004566 -0,004494 

X = 29 -0,016956 -0,017417 -0,016501 -0,016585 

X = 30 -0,034714 -0,034484 -0,034936 -0,035086 

X = 31 -0,028413 -0,027527 -0,028987 -0,029090 

X = 45 -0,001977 -0,001853 -0,002046 -0,002033 

X = 60 -0,015790 -0,015228 -0,015994 -0,015051 

X = 61 -0,008869 -0,008998 -0,008941 -0,009034 

X = 62 -0,003428 -0,003502 -0,003468 -0,003316 

X = 63 -0,005121 -0,006172 -0,004561 -0,004998 

 

A metodologia de leitura é a mesma que a utilizada para as tabelas anteriores. De acordo 

com a Tabela 6.25, assumindo-se o cenário de investimentos diversificados, tem-se que para o 

conjunto de observações X = {x5, x14, x29, x62, x63} a melhor ação de investimento conduz a 

escolha de A5, que corresponde a aplicação de 50% do capital no açúcar cristal, 25% no etanol 

anidro e 25% no etanol hidratado. Quando X = {x15, x28, x45, x60} recomenda-se a ação A6, que 

equivale a aplicação de 50% no etanol anidro, 25% no açúcar cristal e 25% no etanol 

hidratado. Enquanto que, quando X = {x7, x21, x30, x31, x61} sugere-se a ação A7, em que 

aplicam-se 50% do capital no etanol hidratado, 25% no açúcar cristal e 25% no etanol anidro. 

Nenhuma indicação destaca a distribuição uniforme do capital de investimento sobre os 

ativos. 

Desta forma, dados os dois cenários de decisão, faz-se oportuna a comparação dos 

riscos associados para cada estado de observação. 

A Figura 6.3 representa um gráfico de barras, eficiente para este tipo de comparação. As 

barras destacadas pela cor azul correspondem ao risco observado para as ações de 

investimento diversificado, enquanto as barras de cor avermelhada, correspondem ao risco 

observado para ações de investimento em um único ativo. A representação espelhada do 

gráfico é justificada correspondência negativa dos valores dos riscos. 
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Figura 6.3 – Comparação entre os Riscos das Ações de Investimento para cada Estado de Observação 

A partir da Figura 6.3 é possível realizar uma análise crítica sobre a amplitude dos 

riscos calculados para os dois casos. A depender do nível de aversão ao risco que o decisor 

apresente, as decisões sobre investimentos para os casos apresentados podem variar. Esta 

comparação responde positivamente à apresentação das alternativas apontadas pelo modelo na 

representação do 2-Simplex (MAS-COLLEL et al., 1995) para o conjunto de alternativas de 

decisão. 

Com isso, o modelo de decisão apresentado sugere as ações de menor risco para o 

investimento na indústria sucroalcooleira, dadas as condições contextuais. Os resultados 

apresentados pelo modelo podem ser entregues aos decisores e avaliados de acordo com seu 

nível de tolerância do risco. Ou seja, a depender do limite de risco que o decisor está disposto 

a correr, pode avaliar a perda associada às demais ações e esperar receber o retorno 

correspondente à situação. No entanto, uma análise de sensibilidade oferece uma avaliação 

sobre a influência do resultado apresentado com a variação dos dados de entrada no modelo. 

6.6.2 Análise de Sensibilidade 

No contexto de análise de decisão, a análise de sensibilidade dos dados do problema 

apresenta uma importância significativa para a validação do resultado obtido. A análise de 

sensibilidade pode ser identificada como um procedimento que permite a realização de 
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simulações para visualizar o contexto de decisão sob diferentes cenários (BEKMAN & 

COSTA NETO, 1980; SILVA & BELDERRAIN, 2004). 

Desta forma, a análise de sensibilidade permite a avaliação do contexto de decisão 

quando as variáveis de entrada e os parâmetros do sistema têm seus valores alterados, e na 

ocorrência de mudanças estruturais no modelo de decisão. Desta forma, a análise de 

sensibilidade permite estudar a influência que a variação dos dados de entrada exercem sobre 

o resultado dos modelos de decisão. Essa análise conduz ao exame de tendências e/ou 

anomalias existentes nos dados utilizados pelo modelo (SILVA & BELDERRAIN, 2004). 

A análise de sensibilidade para a avaliação de riscos e incertezas no contexto financeiro 

satisfaz a necessidade de adquirir informações em diferentes cenários, assumindo as 

alterações das variáveis contextuais. Essa análise pode ser feita calculando-se a influência que 

uma variável exerce sobre os valores positivos ou negativos no contexto financeiro. Com isso, 

pode-se assumir a análise de sensibilidade como instrumento decisório sobre as ações de lucro 

e/ou prejuízo na área financeira. 

No contexto de investimento em ativos no mercado de capital, as variações observadas 

são consequências das condições de produção, armazenagem e comercialização dos produtos. 

Essas variações são percebidas pelas oscilações nos preços e produtividade dos ativos, o que 

reflete no entendimento do risco e incerteza do contexto. 

A interpretação da análise de sensibilidade condiz com a avaliação das alterações do 

resultado do modelo de decisão, dadas as mudanças sobre as variáveis selecionadas do 

contexto. Observada uma alteração significativa, é comum a classificação do contexto como 

sensível aos parâmetros selecionados. Este diagnóstico incentiva a atenção sobre os dados 

incertos (SILVA & BELDERRAIN, 2004). 

Para os cálculos da análise de sensibilidade, é comum a utilização de planilhas 

eletrônicas, as quais favorecem a manipulação e avaliação da evolução dos dados durante 

todo o processo. No entanto, recursos gráficos são considerados ferramentas essenciais para a 

representação da sensibilidade dos dados em favor da análise no contexto financeiro. 

Os principais tipos de gráficos utilizados na área financeira como instrumento de apoio 

para o processo decisório são o Diagrama Tornado e Spiderplot. Estes gráficos, além de 

avaliar o impacto das incertezas nos dados, oferecem informações adicionais aos gestores, 

compreendendo uma leitura facilitada (SILVA & BELDERRAIN, 2004). 

O Diagrama Tornado ajuda a determinar os riscos de determinadas variáveis através da 

comparação da importância relativa de cada variável. Esse procedimentos permite manipular 

uma variável enquanto as outras permanecem em seu estado referencial. Esse gráfico é um 
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tipo de gráfico de barras, que representa o intervalo de variação dos parâmetros por barras 

horizontais, o que oferece uma visualização facilitada sobre o desempenho de cada valor. 

No Diagrama Tornado, quanto mais larga a barra, maior sensibilidade o parâmetro 

apresenta para o contexto. Sendo assim, essa condição certifica o maior impacto sobre os 

resultados da análise de decisão. Os parâmetros são ordenados pelo nível de sensibilidade, 

assim, o primeiro apresenta a maior sensibilidade e o último, a menor. As extremidades das 

barras representam os valores mínimo e máximo para cada variável (SILVA & 

BELDERRAIN, 2004). 

A construção do Gráfico Spiderplot é um pouco mais complexa que a do Diagrama 

Tornado. O gráfico Spiderplot propõe a construção de curvas que representam o 

comportamento das variáveis com base na equação matemática do modelo de decisão. Desta 

forma, obtém-se o dimensionamento de cada variável em função do contexto (SILVA & 

BELDERRAIN, 2004). 

Para o caso estudado, as variáveis de entrada no sistema são representadas pelos valores 

dos retornos acumulados médios dos ativos selecionados, considerados pontos de referência 

para a análise gráfica. Os valores utilizados para a análise de sensibilidade pelo Diagrama 

Tornado são apresentados na Tabela 6.10, em que tem-se os valores médios dos retornos 

acumulados para os ativos: açúcar cristal, etanol anidro e etanol hidratado. A Figura 6.4 

ilustra o Diagrama Tornado e o gráfico Spiderplot para o caso estudado. 

 

     

Figura 6.4 – Diagrama Tornado e Spiderplot para a Análise de Sensibilidade 

Para a construção de ambas as representações gráficas, foi utilizado o software Top 

Rank Trial Version (http://www.palisade.com/toprank/), o qual oferece fácil implementação e 

recursos práticos para a construção destes gráficos. 

A partir da Figura 6.4 pode-se perceber o alto nível de sensibilidade das variáveis de 

entrada consideradas pelo contexto. Apenas os valores dos retornos médios dos ativos 
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selecionados no estudo foram considerados nesta análise, no entanto, outras variáveis podem 

ser incluídas nesse processo. Esta restrição é suficiente para atingir o objetivo do estudo. 

Os valores dos retornos médios dos ativos são obtidos pelo procedimento de definição 

dos preços dos ativos. Segundo o CEPEA/ESALQ, os preços dos ativos na indústria 

sucroalcooleira variam e são determinados por diversos fatores mercadológicos, incluindo-se 

a qualidade da cana-de-açúcar expressa em quilogramas de Açúcar Total Recuperável (ATR), 

o preço médio dos produtos acabados (açúcar, etanol e outros), o custo total de produção e as 

contribuições de comercialização no setor industrial. 

Esse aspecto justifica o alto nível de sensibilidade das variáveis analisadas. Estas foram 

consideradas devido sua grande influência sobre os resultados do modelo de decisão. A partir 

dessa consideração, preocupou-se em construir cenários que representassem as potenciais 

ações de investimento no caso estudado, considerando a sensibilidade dos parâmetros. Desta 

forma, considera-se o intervalo de variação entre -10% a +10%, para a avaliação da 

sensibilidade dos dados. As indicações seguem a metodologia de identificar a ação de menor 

risco associado a cada cenário de observação. Desta forma, as Tabelas 6.26-6.31 apresentam 

as análises do Caso 1 e do Caso 2 para cada variação percentual os valores dos retornos 

acumulados dos ativos de investimento. 

As Tabelas 6.26 e 6.27 apresentam os resultados para a variação de +10% a -10% sobre 

o preço do açúcar cristal, considerando os Casos 1 e 2, respectivamente. 
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Tabela 6.26 – Investimento em um Único Ativo: Variação no Preço do Açúcar 

Variação de +10% no Preço do Açúcar Cristal  Variação de -10% no Preço do Açúcar Cristal 

 A1 A2 A3  
 A1 A2 A3 

X = 5 -0,001837 -0,000444 -0,000260  X = 5 0,000247 -0,000444 -0,000260 

X = 7 -0,002823 -0,002966 -0,003009  X = 7 -0,000968 -0,002966 -0,003009 

X = 14 -0,001837 -0,000444 -0,000260  X = 14 0,000247 -0,000444 -0,000260 

X = 15 -0,000923 -0,005346 -0,003668  X = 15 0,000764 -0,005346 -0,003668 

X = 21 -0,002823 -0,002966 -0,003009  X = 21 -0,000968 -0,002966 -0,003009 

X = 28 -0,006709 -0,004950 -0,004660  X = 28 -0,000820 -0,004950 -0,004660 

X = 29 -0,026772 -0,015136 -0,016935  X = 29 -0,008972 -0,015136 -0,016935 

X = 30 -0,051407 -0,035604 -0,034741  X = 30 -0,015998 -0,035604 -0,034741 

X = 31 -0,037875 -0,030712 -0,029657  X = 31 -0,012080 -0,030712 -0,029657 

X = 45 -0,002436 -0,002253 -0,002200  X = 45 -0,000533 -0,002253 -0,002200 

X = 60 -0,018933 -0,016604 -0,017227  X = 60 -0,006478 -0,016604 -0,017227 

X = 61 -0,017907 -0,009156 -0,008066  X = 61 -0,001255 -0,009156 -0,008066 

X = 62 -0,007947 -0,003585 -0,002979  X = 62 0,000207 -0,003585 -0,002979 

X = 63 -0,015834 -0,002880 -0,003162  X = 63 -0,001739 -0,002880 -0,003162 

 

Tabela 6.27 – Investimento Diversificado: Variação no Preço do Açúcar 

Variação de +10% no Preço do Açúcar Cristal  Variação de -10% no Preço do Açúcar Cristal 

 A4 A5 A6 A7   A4 A5 A6 A7 

X = 5 -0,00085 -0,00109 -0,00075 -0,00070  X = 5 -0,00015 -0,00005 -0,00023 -0,00018 

X = 7 -0,00293 -0,00291 -0,00294 -0,00295  X = 7 -0,00231 -0,00198 -0,00248 -0,00249 

X = 14 -0,00085 -0,00109 -0,00075 -0,00070  X = 14 -0,00015 -0,00005 -0,00023 -0,00018 

X = 15 -0,00331 -0,00272 -0,00382 -0,00340  X = 15 -0,00275 -0,00187 -0,00340 -0,00298 

X = 21 -0,00293 -0,00291 -0,00294 -0,00295  X = 21 -0,00231 -0,00198 -0,00248 -0,00249 

X = 28 -0,00544 -0,00576 -0,00532 -0,00525  X = 28 -0,00348 -0,00281 -0,00385 -0,00377 

X = 29 -0,01961 -0,02140 -0,01849 -0,01883  X = 29 -0,01368 -0,01250 -0,01405 -0,01390 

X = 30 -0,04058 -0,04329 -0,03934 -0,03924  X = 30 -0,02878 -0,02559 -0,03049 -0,03086 

X = 31 -0,03275 -0,03403 -0,03224 -0,03209  X = 31 -0,02415 -0,02113 -0,02579 -0,02612 

X = 45 -0,00230 -0,00233 -0,00229 -0,00227  X = 45 -0,00166 -0,00138 -0,00181 -0,00179 

X = 60 -0,01759 -0,01792 -0,01734 -0,01714  X = 60 -0,01344 -0,01169 -0,01423 -0,01261 

X = 61 -0,01171 -0,01326 -0,01107 -0,01092  X = 61 -0,00616 -0,00493 -0,00691 -0,00723 

X = 62 -0,00484 -0,00562 -0,00452 -0,00437  X = 62 -0,00212 -0,00154 -0,00249 -0,00233 

X = 63 -0,00729 -0,00943 -0,00619 -0,00638  X = 63 -0,00259 -0,00238 -0,00266 -0,00333 

 

É importante destacar que a análise de sensibilidade segue a mesma metodologia de 

apresentar a melhor decisão, dado o menor risco de investimento. Para o investimento em um 

único ativo, a variação positiva do preço do açúcar cristal indica a maioria das ações de 
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investimento neste ativo, enquanto que a variação negativa sugere investimentos no etanol 

anidro e etanol hidratado e a possibilidade de um investimento diversificado. 

Para o caso de investimentos diversificados, a variação positiva do açúcar cristal 

mantém a maioria das indicações para o investimento neste ativo, enquanto a variação 

negativa sugere a diversificação entre os ativos, considerando o menor percentual sobre o 

açúcar cristal. 

As Tabelas 6.28 e 6.29 apresentam os resultados para a variação de +10% a -10% sobre 

o preço do etanol anidro, considerando os Casos 1 e 2, respectivamente. 

Tabela 6.28 – Investimento em um Único Ativo: Variação no Preço do Etanol Anidro 

Variação de +10% no Preço do Etanol Anidro  Variação de -10% no Preço do Etanol Anidro 

 A1 A2 A3  
 A1 A2 A3 

X = 5 -0,000747 -0,001683 -0,000260  X = 5 -0,000747 0,000628 -0,000260 

X = 7 -0,001908 -0,004094 -0,003009  X = 7 -0,001908 -0,001606 -0,003009 

X = 14 -0,000747 -0,001683 -0,000260  X = 14 -0,000747 0,000628 -0,000260 

X = 15 -0,000013 -0,005636 -0,003668  X = 15 -0,000013 -0,002708 -0,003668 

X = 21 -0,001908 -0,004094 -0,003009  X = 21 -0,001908 -0,001606 -0,003009 

X = 28 -0,003706 -0,008337 -0,004660  X = 28 -0,003706 -0,001562 -0,004660 

X = 29 -0,018798 -0,024322 -0,016935  X = 29 -0,018798 -0,004627 -0,016935 

X = 30 -0,033796 -0,056266 -0,034741  X = 30 -0,033796 -0,013436 -0,034741 

X = 31 -0,024869 -0,045899 -0,029657  X = 31 -0,024869 -0,014516 -0,029657 

X = 45 -0,001479 -0,003327 -0,002200  X = 45 -0,001479 -0,001095 -0,002200 

X = 60 -0,013540 -0,022124 -0,017227  X = 60 -0,013540 -0,007350 -0,017227 

X = 61 -0,009385 -0,018912 -0,008066  X = 61 -0,009385 0,000134 -0,008066 

X = 62 -0,003721 -0,008376 -0,002979  X = 62 -0,003721 0,000789 -0,002979 

X = 63 -0,009323 -0,009695 -0,003162  X = 63 -0,009323 0,003125 -0,003162 

 

A Tabela 6.28 representa a variação sobre o preço do etanol anidro para o caso de 

investimento sobre um único ativo. Com a variação positiva, é interessante destacar a 

concentração das indicações de investimento sobre este ativo. Esta tendência pode ser 

justificada pelo relevante espaço que o etanol anidro veem ganhando no mercado competitivo, 

em especial pelo crescimento do mercado automobilístico na produção de veículos 

bicombustíveis. Em contrapartida, a variação negativa do etanol anidro estimula o 

investimento no açúcar e no etanol hidratado, de acordo com os fatores contextuais. 

A Tabela 6.29 representa a variação do preço do etanol anidro para o caso de 

investimentos diversificados. Equivalentemente, os resultados para a variação positiva sobre o 

preço do ativo, concentram as indicações para a ação de aplicação do maior percentual do 
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capital disponível sobre este ativo. A variação negativa, indica as ações com investimento de 

menor percentual sobre o etanol anidro. 

Tabela 6.29 – Investimento Diversificado: Variação no Preço do Etanol Anidro 

Variação de +10% no Preço do Etanol Anidro  Variação de -10% no Preço do Etanol Anidro 

 A4 A5 A6 A7   A4 A5 A6 A7 

X = 5 -0,00089 -0,00086 -0,00109 -0,00074  X = 5 -0,00013 -0,00028 0,00006 -0,00016 

X = 7 -0,00300 -0,00273 -0,00328 -0,00301  X = 7 -0,00217 -0,00211 -0,00203 -0,00238 

X = 14 -0,00089 -0,00086 -0,00109 -0,00074  X = 14 -0,00013 -0,00028 0,00006 -0,00016 

X = 15 -0,00311 -0,00233 -0,00374 -0,00325  X = 15 -0,00213 -0,00160 -0,00227 -0,00251 

X = 21 -0,00300 -0,00273 -0,00328 -0,00301  X = 21 -0,00217 -0,00211 -0,00203 -0,00238 

X = 28 -0,00557 -0,00510 -0,00626 -0,00534  X = 28 -0,00331 -0,00341 -0,00287 -0,00365 

X = 29 -0,02002 -0,01971 -0,02109 -0,01909  X = 29 -0,01345 -0,01479 -0,01125 -0,01386 

X = 30 -0,04160 -0,03965 -0,04527 -0,04004  X = 30 -0,02732 -0,02894 -0,02385 -0,02964 

X = 31 -0,03348 -0,03132 -0,03658 -0,03268  X = 31 -0,02301 -0,02348 -0,02089 -0,02514 

X = 45 -0,00234 -0,00212 -0,00258 -0,00230  X = 45 -0,00159 -0,00156 -0,00147 -0,00174 

X = 60 -0,01763 -0,01661 -0,01875 -0,01706  X = 60 -0,01271 -0,01291 -0,01137 -0,01244 

X = 61 -0,01212 -0,01144 -0,01382 -0,01126  X = 61 -0,00577 -0,00668 -0,00429 -0,00682 

X = 62 -0,00503 -0,00469 -0,00586 -0,00451  X = 62 -0,00197 -0,00241 -0,00128 -0,00222 

X = 63 -0,00739 -0,00788 -0,00797 -0,00649  X = 63 -0,00312 -0,00467 -0,00156 -0,00359 

 

As Tabelas 6.30 e 6.31 representam os resultados para a variação sobre o preço do 

etanol hidratado para os casos estudados. 

A Tabela 6.30 representa a variação sobre o preço do etanol hidratado para o de 

investimento em um único ativo. Com a variação positiva, a maioria das ações sugeridas 

circundam o investimento neste ativo, ou seja, a aplicação de todo o capital sobre o etanol 

hidratado. No entanto, dependendo das condições contextuais, o investimento no etanol 

anidro é favorável, como observado quando X = 15. 

Com a variação negativa sobre o etanol hidratado, Tabela 6.30, o investimento neste 

ativo não oferece resultados significativos para a rentabilidade do investidor. Neste cenário, as 

ações indicadas são distribuídas pelo investimento no açúcar e no etanol anidro, a depender do 

estado de observação do contexto. 
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Tabela 6.30 – Investimento em um Único Ativo: Variação no Preço do Etanol Hidratado 

Variação de +10% no Preço do Etanol Hidratado  Variação de -10% no Preço do Etanol Hidratado 

 A1 A2 A3  
 A1 A2 A3 

X = 5 -0,000747 -0,000444 -0,001442  X = 5 -0,000747 -0,000444 0,000745 

X = 7 -0,001908 -0,002966 -0,004072  X = 7 -0,001908 -0,002966 -0,001733 

X = 14 -0,000747 -0,000444 -0,001442  X = 14 -0,000747 -0,000444 0,000745 

X = 15 -0,000013 -0,005346 -0,004963  X = 15 -0,000013 -0,005346 -0,001623 

X = 21 -0,001908 -0,002966 -0,004072  X = 21 -0,001908 -0,002966 -0,001733 

X = 28 -0,003706 -0,004950 -0,007769  X = 28 -0,003706 -0,004950 -0,001606 

X = 29 -0,018798 -0,015136 -0,025458  X = 29 -0,018798 -0,015136 -0,003912 

X = 30 -0,033796 -0,035604 -0,053302  X = 30 -0,033796 -0,035604 -0,011244 

X = 31 -0,024869 -0,030712 -0,043968  X = 31 -0,024869 -0,030712 -0,014149 

X = 45 -0,001479 -0,002253 -0,003163  X = 45 -0,001479 -0,002253 -0,001176 

X = 60 -0,013540 -0,016604 -0,023510  X = 60 -0,013540 -0,016604 -0,005632 

X = 61 -0,009385 -0,009156 -0,017183  X = 61 -0,009385 -0,009156 0,000492 

X = 62 -0,003721 -0,003585 -0,007491  X = 62 -0,003721 -0,003585 0,001059 

X = 63 -0,009323 -0,002880 -0,010164  X = 63 -0,009323 -0,002880 0,003004 

 

A Tabela 6.31 representa a variação sobre o preço do etanol hidratado para o caso de 

investimentos diversificados. A variação positiva indica a maioria das ações sobre 

investimentos com maior percentual de capital sobre este ativo, enquanto a variação negativa 

indica as ações com menor percentual de investimento neste ativo. 

Tabela 6.31 – Investimento Diversificado: Variação no Etanol Hidratado 

Variação de +10% no Preço do Etanol Hidratado  Variação de -10% no Preço do Etanol Hidratado 

 A4 A5 A6 A7   A4 A5 A6 A7 

X = 5 -0,00088 -0,00085 -0,00077 -0,00102  X = 5 -0,00015 -0,00029 -0,00022 0,00008 

X = 7 -0,00298 -0,00271 -0,00298 -0,00326  X = 7 -0,00220 -0,00213 -0,00239 -0,00208 

X = 14 -0,00088 -0,00085 -0,00077 -0,00102  X = 14 -0,00015 -0,00029 -0,00022 0,00008 

X = 15 -0,00344 -0,00258 -0,00392 -0,00382  X = 15 -0,00233 -0,00175 -0,00308 -0,00215 

X = 21 -0,00298 -0,00271 -0,00298 -0,00326  X = 21 -0,00220 -0,00213 -0,00239 -0,00209 

X = 28 -0,00548 -0,00503 -0,00534 -0,00605  X = 28 -0,00342 -0,00349 -0,00380 -0,00297 

X = 29 -0,01980 -0,01955 -0,01863 -0,02125  X = 29 -0,01262 -0,01416 -0,01325 -0,01043 

X = 30 -0,04090 -0,03912 -0,03958 -0,04396  X = 30 -0,02688 -0,02861 -0,02906 -0,02299 

X = 31 -0,03318 -0,03110 -0,03257 -0,03584  X = 31 -0,02324 -0,02365 -0,02511 -0,02098 

X = 45 -0,00230 -0,00209 -0,00229 -0,00252  X = 45 -0,00164 -0,00159 -0,00179 -0,00152 

X = 60 -0,01789 -0,01680 -0,01756 -0,01941  X = 60 -0,01193 -0,01233 -0,01309 -0,01031 

X = 61 -0,01191 -0,01128 -0,01122 -0,01319  X = 61 -0,00602 -0,00686 -0,00680 -0,00440 

X = 62 -0,00493 -0,00463 -0,00459 -0,00557  X = 62 -0,00208 -0,00249 -0,00246 -0,00129 

X = 63 -0,00746 -0,00792 -0,00631 -0,00809  X = 63 -0,00307 -0,00463 -0,00302 -0,00156 
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Em todas as análises, a mesma metodologia para definição da melhor ação de 

investimento foi seguida: aquela que identifica o menor risco associado ao contexto. A análise 

de sensibilidade é útil para a formulação de novos cenários e levantamento de hipóteses sobre 

o caso em estudo. Em especial na área financeira, é fundamental o entendimento dos diversos 

fatores influentes no processo decisório e a definição da medida referencial que direcionará o 

investidor no contexto. 

É interessante destacar que a análise de sensibilidade para os Casos 1 e 2, considerando 

a variação positiva e negativa de 10% sobre o preço de cada um dos ativos se mostrou 

condizente em todas as situações. Esta característica permite classificar a análise de 

sensibilidade apresentada como robusta, tendo seus resultados favoráveis para a coleção de 

informações para o processo decisório no contexto de estudo. 

Para os resultados foram relacionadas às diversas variáveis apresentadas ao longo do 

estudo, as quais fazem parte da estruturação do modelo de decisão. A partir da interação 

destas variáveis é possível construir um conhecimento sobre o contexto de análise e elaborar 

uma solução para o problema proposto pelo modelo de decisão. 

O modelo de decisão apresentado conduz ao entendimento da contribuição da análise do 

risco para as organizações. Esta análise permite que sejam elaborados fundamentos sobre as 

melhores decisões sobre o planejamento de investimentos financeiros, o que oferece uma 

posição estratégica diante da incerteza contextual. Por esta perspectiva, os resultados obtidos 

pela aplicação do modelo de decisão, o definem como uma ferramenta adequada ao contexto 

de investimentos na indústria sucroalcooleira. 

6.6.3 Aplicações do Modelo de Decisão 

Um dos papéis mais importantes para o contexto de negócios, é o papel do investidor. 

Este investidor assume a responsabilidade de decidir sobre seus ativos e direcionar as 

operações de acordo com suas preferências, almejando a maximização do retorno. No entanto, 

as tarefas de decidir sobre investimentos não são simples e requerem, algumas vezes, a 

utilização de recursos que facilitem o tratamento de um problema de decisão. 

Uma das principais vantagens do modelo de decisão apresentado é a flexibilidade de ser 

aplicado em diversos contextos de investimentos. A estrutura do modelo permite que sejam 

avaliados diferentes cenários, preservando sua essência para o tratamento das variáveis 

influentes no problema a ser proposto. Desta forma, a utilização do modelo de decisão como 
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ferramenta gerencial é eficiente e capaz de auxiliar o tratamento de dados e informações no 

processo de decisão sobre planejamento e investimentos organizacionais. 

As características do modelo de decisão apresentado são capazes de classificá-lo como 

uma ferramenta confiável e flexível para as operações gerenciais para o contexto de decisão 

sobre investimentos. A leitura dos resultados propostos mantém padrões de qualidade e 

robustez coerentes, além de permitir um tratamento rápido dos dados e informações 

pertinentes ao problema de decisão em diferentes cenários. 

Para a reprodução deste modelo, é necessário o conhecimento sobre a sensibilidade e 

dependência das variáveis envolvidas. Por exemplo, a dependência que os elementos de 

observação apresentam para determinado contexto influenciam no tratamento dos dados e nos 

cálculos quanto ao risco observado, bem como as informações extraídas das experiências dos 

especialistas. 

Outra observação importante, é a identificação do comportamento do decisor quanto ao 

risco associado ao contexto. É essencial que os limites de tolerância ao risco sejam conhecidas 

para que os resultados do modelo sejam avaliados pela caracterização do indivíduo sobre o 

problema de decisão. Essas considerações conduzem uma interpretação subjetiva dos 

resultados, o que agrega valor aos aspectos qualitativos do modelo de decisão apresentado. 

Por tal, a contribuição do modelo pode ser avaliada como significativa para a área dos 

negócios, tendo em vista o tratamento dos dados e informações em condições de incerteza, a 

flexibilidade de adequação aos problemas e o efetivo apoio oferecido no processo decisório 

sobre os investimentos organizacionais. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1.1 Conclusões 

O modelo de decisão apresentado é baseado nos conceitos da Análise de Decisão para 

auxiliar o processo de tomada de decisão sobre investimentos na indústria sucroalcooleira. 

Como medida de desempenho das ações sugeridas pelo modelo, foi utilizada a Análise do 

Risco de Bayes, uma medida que utiliza os dados e informações do contexto estudado tratados 

pelos princípios da Estatística. 

Considerando o risco associado ao processo de investimento, a medida de risco utilizada 

oferece instruções para que seja indicada a melhor regra de decisão com base no valor de 

menor risco esperado e nas variáveis contextuais. Com isso, a análise de sensibilidade conduz 

os resultados a uma avaliação detalhada sobre as alternativas de decisão, permitindo a 

simulação de diferentes cenários. 

Os conceitos estatísticos foram incorporados ao modelo para validar a inferência sobre o 

contexto estudado e fornecer o tratamento da incerteza inerente ao contexto. Desta forma, 

podem-se apresentar informações coerentes e oportunas para o problema de decisão. 

A principal contribuição do modelo de decisão apresentado é a sua utilização como 

ferramenta gerencial para responder sobre os investimentos no mercado financeiro. 

Considerando as instruções da teoria do portfólio, o modelo de decisão é capaz de responder 

sobre o quanto e em quê investir o capital disponível de um indivíduo e/ou organização no 

setor da indústria sucroalcooleira. 

A produção de cana-de-açúcar é vulnerável às condições climáticas e às oscilações do 

mercado de capital. Por tal, a justificativa de se investir nos subprodutos desta cultura deve 

levar em consideração a demanda por estes ativos e o comportamento dos fatores contextuais. 

O estudo sobre o setor da indústria sucroalcooleira é oportuno, tendo em vista a 

tendência mundial pela busca de produtos substitutos ao petróleo, em especial no setor de 

geração de combustíveis. A produção de automóveis bicombustíveis no Brasil apresenta 

tendências crescentes para os próximos anos. O país é o maior consumidor desse tipo de 

automóvel, o que incentiva a produção de etanol gerado de fontes agrícolas. Além disso, 

estudos revelam que o etanol produzido pela cana-de-açúcar reduz em até 90% a emissão de 

gases de efeito estufa, comparado a gasolina, apresentando um desempenho igual ou superior 

ao etanol de segunda geração. 
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Outro fornecimento de destaque na indústria sucroalcooleira é a geração de 

bioeletricidade. A energia gerada a partir do processamento do bagaço da cana-de-açúcar 

abastece as usinas de transformação e apresenta tendências para todo o mercado de produção. 

Por ser o maior centro produtivo no Brasil, São Paulo apresenta condições, interesse e 

tendências para o investimento nesse setor. Esse reconhecimento é importante para a geração 

de empregos e riqueza para a economia. 

Estas tendências impulsionam o desenvolvimento de trabalhos futuros que agreguem 

valor ao processo de tomada de decisão sobre o investimento no mercado de capitais, em 

especial no setor sucroalcooleiro. Com essa perspectiva, sugere-se a implementação do 

modelo de decisão para novos estudos de caso, tomando como referência a metodologia 

apresentada. 

7.1.2 Limitações e Trabalhos Futuros 

Os resultados obtidos satisfazem às expectativas de adequação do modelo apresentado 

ao contexto de investimentos na indústria sucroalcooleiro. No entanto, é importante frisar as 

limitações impostas pelo modelo, bem como as oportunidades de desenvolvimento de futuros 

trabalhos. 

Para o modelo apresentado, os conjuntos de elementos básicos (ativos, ações e 

observações) foram limitados com intenções de simplificar a aplicação do modelo para o 

contexto de decisão. No entanto, estes conjuntos podem ser representados no espaço de n 

dimensões, e novos elementos (dimensões) podem ser inclusos neste modelo para a 

formulação do problema e aquisição de novos resultados. 

Para futuras aplicações neste mesmo caso de investimentos, a utilização de diferentes 

medidas de risco é oportuna. A comparação do desempenho de medidas como a variância das 

variáveis de decisão, o CVAR e o CAPM favorece a análise de diferentes abordagens sobre o 

contexto, bem como a consideração sobre n fatores e ativos econômicos. 

Os dados utilizados como representantes da série histórica dos preços dos ativos no 

intervalo de tempo determinado correspondem ao valor do ativo no último dia do mês, 

considerado como referência para os indicadores financeiros. No entanto, pode ser calculada a 

média dos preços dos ativos para cada mês, considerando a publicação diária ou semanal de 

cada ativo. Essa correspondência conduz a aquisição de fundamentos para a normalidade dos 

dados, uma forma de simplificar a análise do comportamento destas variáveis ao longo do 

tempo. 
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A estrutura do modelo de decisão apresentada pode ser utilizada para o 

desenvolvimento de modelos em diversas áreas de aplicação. Desta forma, estimula-se a 

implementação de novos modelos de decisão, bem como o desenvolvimento de sistemas de 

apoio a decisão suportados por recursos computacionais. 
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